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1. Úvod.
Voda je jedným z najstarších využívaných obnoviteľných zdrojov vo svete. Lídrom vo
využívaní obnoviteľných zdrojov energie je Európska únia, ktorá vo svojich nariadeniach
upravuje podmienky využívania obnoviteľných zdrojov energie, tieto sú ďalej upravené
národnou legislatívou príslušného štátu. Hlavné črty energetickej politiky a energetickej
bezpečnosti EU boli publikované v roku 2000 v dokumente Green Paper – Towards a
European strategy for the security of energy supply. Jednou zo stratégií, ktorá bola neskôr
prijatá je postupné zvyšovanie podielu obnoviteľných zdrojov energie na celkovej spotrebe
energie na 20% do roku 2020.
Predkladaná štúdia je vypracovaná na základe schválenej osnovy. Jej základ tvorí
rekognoskácia územia uskutočnená v mesiaci jún 2013 a koniec augusta 2013 v celkovej dobe
10 pracovných dní. Cieľom rekognoskácie bolo na základe obhliadky záujmových území na
slovenskej a českej strane zhodnotiť potenciál využitia vodných tokov, najmä s ohľadom na
energetické využitie t.j. výstavbu malých vodných elektrární.
Výsledkom rekognoskácie je podrobný prieskum miestnych tokov, ich základné
hydrologické charakteristiky, ktoré sú potrebné na prvé zhodnotenie významu toku z hľadiska
možného využitia na energetické účely a to hrubý spád a prietok v čase rekognoskácie.
Porovnaním zistených prietokov so známymi odtokovými krivkami uvedenými v kap. 3.1 je
možné povedať, že tieto sa približujú prietokom Q355. V štúdii sú namerané prietoky označené
ako Q355p aby nedošlo k zámene s hodnotou prietoku Q355. Na základe skôr spomenutých
charakteristík bol stanovený kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu elektrického zdroja.
Je treba prihliadať na stanovené údaje v súvislosti s mimoriadne suchým letom a považovať
ich za minimálne hodnoty, ako bolo vyššie spomenuté za prietoky blížiace sa hodnotám Q355.
Je teda možné očakávať pozitívnejší výsledok v prípade podrobnej štúdie investičného
zámeru vo vybranej lokalite a výpočtoch realizovaných v procese projekcie a návrhu vodného
diela na základe odtokovej krivky.
Ďalším, nie menej dôležitým výsledkom štúdie je podrobné zhodnotenie obmedzení
vyplývajúcich z ochrany prírody a krajiny, nakoľko táto patrí medzi hlavné obmedzenia
investičnej činnosti v obidvoch záujmových územiach. Keďže proces ochrany prírody
a krajiny je dynamický a do určitej miery subjektívny proces, je treba v prípade investičného
zámeru vždy požiadať príslušné úrady o konzultáciu, resp. stanovisko.
V záverečných kapitolách je zhrnutá vhodná technológia výstavby malých vodných
elektrární a mikrozdrojov.
1.1.1. Prehľad základných legislatívnych podmienok a trhových okolností využívania
vodnej energie v Slovenskej republike k 31.8.2013
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bola
zrušený čl.I. zákona č. 656/2004 o energetike.
Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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 Rekonštruované nariadenie vlády SR č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú
pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.
 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 440/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú
pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskorších predpisov.
 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 211/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá
pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z..
 Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú
pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou.
 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 275/2012 Z.z., ktorou sa
ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky
elektriny.
Zákon č. 309/2009 Z.z., o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V súčasnosti bola na rokovaní vlády schválená jeho ďalšia novelizácia, ktorá je
v legislatívnom procese. Novelizácia je zameraná ma podporu mikrozdrojov do 5 kW
a tvorbu nového systémy podpory, ktorý nezaťažuje finančne distribučné spoločnosti ani
koncovú cenu elektriny.
 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z.z. , ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej
kombinovanej výroby a biometánu.
Zákon č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
POZN: Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je účinný do 31.12.2013 a zrušený zákonom č. 250/2012 Z.z.
 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.
 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 194/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia odberu povrchovej vody a energetickej vody z vodných
tokov a využívania hydroenergetického potenciálu vodných tokov.
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 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 218/2011 Z. z. , ktorou sa
ustanovuje cenová regulácia poskytovania vodohospodárskych služieb súvisiacich s
využitím vodných tokov.
 Rekonštruované nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. , ktorým sa ustanovuje výška
neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním
užívania vôd.

 Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z., o rozsahu
cenovej regulácie v sieťových odvetviach a spôsobe jej vykonania.
Zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej
efektívnosti) a o zmene a doplnení zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 17/2007 Z. z..
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a doplnení
zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
 Vyhláška MŽP SR č. 433/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní
hydroenergetického potenciálu vodných tokov.
 Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
dosiahnutie dobrého stavu vôd.
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Výnosy URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví), ktorými sa ustanovuje rozsah cenovej
regulácie v elektroenergetike a spôsob jej vykonania, rozsah a štruktúra oprávnených
nákladov, spôsob určenia výšky primeraného zisku a podklady pre návrh ceny.
Vzhľadom na dynamický vývoj legislatívy hlavne v oblasti OZE je potrebné používať
aktuálne znenia zákonov, vyhlášok. Všetky aktuálne znenia (rekodifikované, v ktorých sú
zapracované novely predpisov) je možné získať na webstránke Ministerstva spravodlivosti SR
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– Jednotný automatizovaný systém právnych informácií
(http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm).
V súčasnosti je výkupná cena energie v SR z malých vodných elektrárni stanovená
vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 221/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje
cenová regulácia v elektroenergetike, § 9, ods. 2:
Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu
elektriny uvedeného do prevádzky od 1.1.2013 do 31.12.2013 sa určuje priamym určením
pevnej ceny v eurách na megawatthodinu takto:
a) z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny
1.

do 1 MW vrátane

109,80 eura/MWh,

2.

nad 1 MW do 5MW vrátane

97,98 eura/MWh

3.

nad 5 MW

61,72 eura/MWh.

Cena elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie v zariadení výrobcu elektriny
uvedeného do prevádzky od 1.1.2014 sa určuje priamym určením pevnej ceny v eurách na
megawatthodinu takto:
a) z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom zariadenia výrobcu elektriny
4.

do 100 kW vrátane

111,27 eura/MWh,

5.

nad 100 do 200 kW vrátane

109,80 eura/MWh,

6.

nad 200 do 500 kW vrátane

106,84 eura/MWh,

7.

nad 500 do 1 MW vrátane

105,15 eura/MWh,

8.

nad 1 MW do 5MW vrátane

97,98 eura/MWh

1.1.2. Prehľad základných legislatívnych podmienok a trhových okolností využívania
vodnej energie v Českej Republike k 31.8.2013
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Vykonávacie predpisy k zákonu č 458/2000 Sb. vo vzťahu k obnoviteľným zdrojom:
 Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a
postupech pro regulaci cen.
 Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za
činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení
energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.
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 Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v
energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů.
 Vyhláška č. 51/2006 Sb. o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie ve znění zákona č. 407/2012 Sb.
Dňa 16.8. 2013 schválila Poslanecká snemovňa novelu zákona o podporovaných
zdrojoch energie, ktorá zastavuje ďalšiu podporu OZE. Odôvodnením je zavádzanie opatrení
v systéme podpory obnoviteľných zdrojov energie na stabilizáciu vplyvov podpory na
konkurencieschopnosť českého priemyslu aj na obyvateľov Českej republiky. Jedná sa o
zastavenie podpory pre nové výroby energie z obnoviteľných zdrojov uvedené do prevádzky
po 31. decembri 2013, teda pre elektrinu vyrobenú z biomasy, biometánu, a biokvapalín, ďalej
pre fotovoltické elektrárne a bioplynové stanice. Zastavená bude aj podpora tepla vyrobeného
z biomasy. Pre veterné elektrárne sa zachová podpora iba pre zdroje uvedené do prevádzky do
31. decembra 2014 a pre vodné elektrárne uvedenej do prevádzky do 31. decembra 2015 a to
z dôvodu veľkej časovej náročnosti na dokončenie rozostavaných projektov. Ministerstvo
priemyslu a obchodu (MPO) navrhlo podporu zachovať iba pre výrobu elektriny z
vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla. Ďalšou časťou novely je fixácia
príspevku na podporu OZE v cene elektriny pre konečného spotrebiteľa na úrovni roku 2013,
to znamená na hodnotu 583 Kč / MWh.
Ministerstvo priemyslu a obchodu (MPO) vydalo nasledujúce vykonávacie právne
predpisy k zákonu č 165/2012 Z. z., O podporovaných zdrojoch energie a o zmene niektorých
zákonov:
 Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných
obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a
uchovávání dokumentů.
 Vyhláška č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných
zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k
provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.
 Vyhláška č. 440/2012 Sb., o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů
energie.
Všetky uvedené vyhlášky je možné získať na webových stránkach Ministerstva vnútra.
Legislatíva OZE je dynamická záležitosť, aktuálne novely predpisov, prípadne úplne nové
predpisy je možné hľadať napr. na webstránkach Ministerstva priemyslu a obchodu:
http://www.mpo.cz
Vyhlášky Energetického Regulačného Úradu (ERÚ) k zákonu č. 165/2012 Sb.
 Vyhláška č. 439/2012 Sb., o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky
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ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů
spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o
provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích
energie (vyhláška o zúčtování).
 Vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry
obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z
podporovaných zdrojů.
 Vyhláška č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech
registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběrů a změn režimů
zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu
(registrační vyhláška).
Aktualizáciu predpisov je možné hľadať aj na stránkach Energetického regulačného
úradu: http://www.eru.cz. Energetický regulačný úrad podľa zákona č 265/1991 Sb., o
pôsobnosti orgánov Českej republiky v oblasti cien a vyhlášky č. 140/2009 Sb., stanovuje
výkupné ceny elektriny z obnoviteľných zdrojov.
Pozn.: Zákon č. 180/2005 Sb., o podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
bol zákonom č. 165/2012 Sb. s účinnosťou od 1.1.2013 zrušený.
K dnešnému dňu sú v legislatívnom procese nové vykonávacie predpisy. K zákonu č.
180/2005 Sb. boli vydané tieto vykonávacie predpisy:
 Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a
postupech pro regulaci cen.
 Vyhláška č. 343/2008 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z
obnovitelných zdrojů energie.
 Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře
využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření s energií.
Jeho pripravovaná novela bude riešiť zavedenie povinných školení pre osoby oprávnené
inštalovať zariadenia využívajúce energiu z OZE.
K tomuto zákonu sa viažu tieto vykonávacie vyhlášky a nariadenia:
Vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a
územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných
zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky
pro určení energetických zařízení.
 Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.
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 Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní
energetické koncepce.
 Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí).
 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (vodní zákon).
 V súčasnosti je výkupná cena energie v ČR z malých vodných elektrární stanovená
nasledovným spôsobom:
kde:

VT - pásmo platnosti vysokého tarifu stanovené provozovatelem distribuční soustavy v
délce 8 hodin denně;
NT - pásmo platnosti nízkého tarifu platné v době mimo pásmo platnosti VT. (zdroj:
Energetický regulační úřad: Energetický regulačný vestník; ročník 12, částka 8/2012; v
Jihlavě 27.11.2012)
 Stratégia využívania vodnej energie a indikatívne ciele národných politík
Politiky EÚ a záväzky SR a ČR.
Politické snahy EÚ v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energií sú zakotvené v
SMERNICI EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o
podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a
následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES. V októbri 2009 bola založená
Rozhodnutím Rady z 19. októbra 2009 podpísaním štatútu Medzinárodnej agentúry pre
energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA) Európskym spoločenstvom v rozhodnutí citovaná
agentúra. V roku, keď bola prijatá smernica bolo následne v júni prijaté aj 2009/548/ES:
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Rozhodnutie Komisie z 30. júna 2009 o prijatí vzoru národných akčných plánov pre energiu z
obnoviteľných zdrojov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady [oznámené pod číslom
K(2009) 5174] (Text s významom pre EHP ).
Z uvedeného výpočtu vyplýva, že minimálne štyri roky patria obnoviteľné zdroje medzi
prijaté politiky EÚ, z ktorých vyplývajú možnosti, práva a aj povinnosti pre jednotlivé členské
krajiny.
Potrebné je uviesť, že k uvedeným princípom sa EÚ hlási dlhodobo, napr. v januári 2007
bola prezentovaná energetická politika EÚ, ktorej hlavnými piliermi sú:
 konkurencieschopnosť, podporená tretím liberalizačným balíčkom z októbera 2007,
 udržateľnosť, opierajúca sa o klimaticko - energetický balíček z januára 2008,
 energetická bezpečnosť, podporená balíčkom energetickej bezpečnosti a solidárnosti z
novembra 2008.
V marci 2007 boli na základe záverov Rady EÚ vytýčené ciele pre celú EÚ a to dosiahnuť
zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % a podiel OZE na konečnej spotrebe energie 20 %
do roku 2020.
V roku 2012 bola odštartovaná príprava cieľov pre OZE do roku 2030, predpokladá sa, že
by mohli byť predstavené v rokoch 2015 – 2016 v jednom balíčku s klimatickými cieľmi
(znižovanie emisií), ako klimaticko – energetický politický rámec do roku 2030. V tejto
súvislosti sa predpokladá aj riešenie aj problematiky energetickej bezpečnosti, keďže využitie
OZE vo svojej podstate v čase nerovnomerné, môže viesť vzhľadom na nízky počet
skladovacích kapacít k výpadkom dodávok. Výsledok politickej stratégie do roku 2030 je
ťažké predvídať.
Zo SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES vyplýva pre SR
povinnosť dosiahnuť podiel OZE na konečnej spotrebe energie vo výške 14 % do roku
2020, pre ČR 13 % do roku 2020. Podporným opatrením smernice je povinný prístup
elektriny z OZE do siete.
Pre budovanie malých vodných elektrárni sú zaujímavé aj ďalšie smernice, ktoré ich v
rôznej miere podporujú, prípadne ovplyvňujú prostredníctvom implementácie do národnej
legislatívy:
 Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/54/ES o spoločných pravidlách
pre vnútorný trh s elektrinou
 Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúca rámec
pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky (RSV – rámcová smernica o vode)
 Smernica 2007/60/ES Európskeho parlamentu a Rady o hodnotení a manažmente
povodňových rizík
 Smernica 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady o posudzovaní vplyvov
určitých plánov a programov na životné prostredie (smernica SEA)
 Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich
živočíchov a rastlín (smernica o flóre, faune a o biotopoch - NATURA 2000)
 Smernica Rady 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov (smernica o ochrane
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vtáctva)

OZE v SR
Politiku obnoviteľných zdrojov energie v SR, ktorej súčasťou je aj využívanie vodnej
energie zahŕňa:
 Energetická politika SR
 Stratégia energetickej bezpečnosti SR
 Stratégia vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR
 Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov
 Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030
Energetická politika SR bola schválená Uznesením vlády SR č. 29 z 11. 1. 2006 k
návrhu energetickej politiky SR, je dostupná na webstránke Ministerstva hospodárstva SR
(http://www.economy.gov.sk/energeticka-politika-sr-5925/127610s). Jednou z úloh, ktoré
ukladala bola aj úloha C.1. - vypracovať stratégiu vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov
energie v SR. Energetická politika SR je postavená na princípoch trvalo udržateľného rozvoja
a v dlhodobom časovom horizonte sa ňou plánuje dosiahnuť maximálna efektívnosť
bezpečnej a spoľahlivej dodávky všetkých foriem energie v požadovanom množstve a kvalite
s ohľadom na primeranú ochranu životného prostredia.
Stratégia energetickej bezpečnosti SR obsahuje časť o OZE. Stratégia počíta so
zvýšením podielu elektriny z OZE bez započítania veľkých vodných elektrární na 9% do roku
2020 a 11% do roku 2030. Medzi priority bolo zaradené využívanie domácich zdrojov
energie, obnoviteľných zdrojov energie ako aj aktívna podpora jednotného postupu členských
štátov EÚ v energetickej politike.
Stratégia hodnotí využitie potenciálu pre malé vodné elektrárne na úrovni 25%.
Uvádza, že vzhľadom na vhodnosť zapojenia všetkých vodných elektrární do elektrizačnej
sústavy vyplýva potreba preferovať ich výstavbu s cieľom maximálneho využitia technického
potenciálu.
Ciele stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR do roku 2015 pre
MVE sú uvedené v tabuľke Tab.1.
Tab.1: Ciele pre OZE do roku 2015 z toho pre MVE.

MVE

2005

2010

2015

(GWh/rok)

(GWh/rok)

(GWh/rok)

250

350

450

Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov je prierezový akčný plán
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vydaný na základe SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES. K
významu vodnej energie je v ňom uvedené, že v sektore výroby elektriny z OZE dominuje
výroba elektriny vo veľkých vodných elektrárňach, ktorá predstavuje viac ako 90 % zo
všetkých zdrojov využívajúcich OZE.
V akčnom pláne je uvedené aj preventívne opatrenie pred povodňami, ktorým je
budovanie vodných elektrární, ktoré sú zosúladené s plánmi na protipovodňovú ochranu, čím
sa využitie zostávajúceho hydroenergetického potenciálu zaradilo medzi priority.
Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku
2030 predstavuje strategický materiál SR z hľadiska umiestňovania malých vodných
elektrárni, bola posúdená podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a v procese SEA a je záväzná.
Oproti vyššie uvedenej Stratégii vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v
SR obsahuje aj strategický údaj pre výrobu elektrickej energie v MVE na rok 2030.
Tab.2: Výroba elektrickej energie MVE plánovaná na rok 2030.
2030
(GWh/rok)
MVE

850

Z hľadiska priameho dosahu a praktického významu je pre výstavbu malej vodnej
elektrárne najdôležitejšia „Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov
SR do roku 2030“. Koncepcia bola schválená Uznesením vlády SR č. 178 z 9.3.2011 k návrhu
koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Je
dostupná napr. na webstránke Ministerstva životného prostredia
(http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/voda/koncepcne-aplanovaciedokumenty/koncepcia-vyuzitia-hydroenergetickeho-potencialu -vodnych-tokov-sr-do-roku2030/).
Z uvedenej koncepcie sa potenciálny investor dozvie aj takú podrobnosť, akou je
určenie profilov v ktorých je možné budovať malé vodné elektrárne – ekologicky využiteľný
hydroenergetický potenciál. Jedná sa o predbežne, na základe expertného posúdenia,
odsúhlasené profily, v ktorých sa pri dodržaní predpisov a zapracovaní všetkých
požadovaných zmierňujúcich opatrení na zníženie negatívnych vplyvov stavby predpokladá
jej povolenie. Profily sú zadefinované orientačnými riečnymi kilometrami, nie je problém ich
identifikovať. V prílohe koncepcie je aj tabuľka obsahujúca údaje o teoreticky využiteľnom
hydroenergetickom potenciály, vrátane heslovitej informácie o tom, z akého dôvodu nie je
zaradená medzi ekologicky využiteľný hydroenergetický potenciál. Konkrétny dôvod
nezaradenie profilu medzi ekologicky využiteľný hydroenergetický potenciál je možné
konzultovať s organizáciami, ktoré posúdenie vykonali.
V prílohe „Usmernenie MŽP SR pre účastníkov procesov prípravy, realizácie,
posudzovania a povoľovania výstavby vodných stavieb s energetickým využitím s výkonom
do 10 MW (MVE) na vodných tokoch SR“ sú praktické informácie pre prípravu, realizáciu,
posudzovanie a povoľovanie MVE vrátane usmernenia pre investora MVE, usmernenia pre
orgány štátnej správy životného prostredia a pre správcu toku. Zároveň obsahuje informáciu
o možnosti doplniť zoznam: Správca vodného toku môže doplniť zoznam lokalít pre MVE do
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0,1 MW inštalovaného výkonu na základe predloženého návrhu, a to v súčinnosti so
správcom databázy; po posúdení miestnych podmienok, ekologických a vodohospodárskych
vplyvov môže lokalitu do zoznamu doplniť alebo doplnenie lokality zamietnuť.

OZE v ČR
Politiku obnoviteľných zdrojov energie v ČR, ktorej súčasťou je aj využívanie vodnej
energie zahŕňa:
 Státní energetická koncepce ČR 2010 – 2030
 Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů
http://www.mpo.cz/dokument120572.html
Státní energetická koncepce ČR 2010 – 2030
Česká republika, podobne ako iné európske krajiny kladie na popredné miesta v svojich
politikách rozvoj OZE. Na to poukazuje aj jej zaradenie v koncepcii, hneď na druhé miesto.
Okrajovo spomína aj rozvoj malých vodných elektrární v texte: „Podporovat výstavbu
a využívání malých zdrojů pro výrobu elektřiny.“, zvláště pak malé vodní elektrárny, čo
predstavuje veľmi dobrý signál do budúcnosti pre potenciálnych investorov.
Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů je
prierezový akčný plán vydaný na základe SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A
RADY 2009/28/ES. Určuje rôzne limity rozvoja ako aj podpory OZE v ČR.
Opatrenia pre vodnú energiu sú uvedené v štandardnom škálovaní, osobitne pre výkon
do 1 MW - „Opatření k dosažení hodnoty v roce 2020: Investiční podpora v rámci státních
programů podpory a strukturálních fondů využívající finanční zdroje Evropské unie. Provozní
podpora výroby elektřiny vyplývající z připravovaného zákona o podporovaných zdrojích
energie. “
Pre inštalovaný výkon 1 – 10 MW - „Opatření k dosažení hodnoty v roce 2020:
Investiční podpora v rámci státních programů podpory a strukturálních fondů využívající
finanční zdroje Evropské unie. Provozní podpora výroby elektřiny vyplývající z
připravovaného zákona o podporovaných zdrojích energie. “ .
Pre inštalovaný výkon nad 10 MW - „Opatření k dosažení hodnoty v roce 2020:
Investiční podpora v rámci státních programů podpory a strukturálních fondů využívající
finanční zdroje Evropské unie.“
V akčnom pláne je aj odhad celkového príspevku MVE (instalovaný výkon, hrubá
výroba elektřiny), ktorým podľa očakávania prispeje v Českej republike vodná energia k
dosiahnutiu záväzných cieľov pre rok 2020.
Tab.3: Odhad celkového príspevku MVE k dosiahnutiu záväzných cieľov pre rok 2020.
MVE

2007
2013

2015

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

2020

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

MW

GWh

MW

GWh

1 099

2 220

1 125

2 274

< 1MW

191

670

194

724

1MW – 10MW

147

490

147

490

> 10MW

743

1060

743

1 060

1.3.1 Prehľad jestvujúcich malých vodných elektrární a zariadení využívajúcich vodnú
energiu v EZÚS SR
Stručná hydrologická charakteristika záujmového územia.
Európske zoskupenie územnej spolupráce Spoločný región je tvorené 22 obcami
regiónu. Najvýznamnejším vodným tokom tečúcim vo vymedzenom regióne je rieka Myjava,
rieka Teplica a Chvojnica.
Rieka Myjava pramení v Bielych Karpatoch a ústí v obci Kúty do rieky Morava. Je
súčasťou povodia Dunaja. Na slovenskom území preteká okresmi Myjava a Senica. Dĺžka
toku je 79 km. Priemerný prietok je cca 2,6 m3s-1. Plocha povodia je 806 km2 a hydrologické
poradie je 4-13-03-001. Na rieke Myjava je v riečnom kilometri 40,2 km vybudovaná malá
vodná elekráreň v profile Gavora-Osuské s inštalovaným výkonom 20 kW.
Druhým najvýznamnejším tokom v záujmovom území je Teplica. Teplica je
pravostranným prítokom Myjavy, do ktorej sa vlieva neďaleko Senice. Tak ako Myjava, aj
Teplica preteká cez okresy Myjava a Senica. Priemerný prietok je okolo 1,2 m3s-1 .Číslo
hydrologického poradia je 4-13-03-001. Na rieke Teplica neďaleko Senice je vybudovaná
vodná nádrž Kunov, ktorej súčasťou je malá vodná elektráreň (názov profilu Kunov)
s inštalovaným výkonom 40 kW.

Obr.1: Detail MVE Kunov, prívodné potrubie a strojovňa
Tretím významným tokom z hľadiska možného využitia potenciálu vodnej energie je
Chvojnica. V záujmovom území je celá časť toku chráneným územím – prírodná pamiatka
Chvojnica so 4. Stupňom ochrany. S jej hydroenergetickým využitím sa z tohto dôvodu
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v záujmovom území nepočíta. Hydrologické poradie je 4-13-02-077. Na vodnom toku na
riečnom kilometri 9,8 km je vybudovaná malá vodná elektráreň v profile Chvojnica
s inštalovaným výkonom 50 kW.
Ani jedna z vyššie uvedených malých vodných elektrární nie je vybudovaná v EZÚS
„Spoločný región“ SR.
Hydroenergeticky zaujímavým vodným tokom je určite aj rieka Morava, ktorou sa
v štúdii nezaoberáme, pretože nové hydroenergetické využitie v regióne EZÚS SR by bolo
veľmi ťažko presaditeľné z dôvodu záujmov ochrany prírody – celé územie je chránené
viacerými typmi chránených území (kapitola 2.3.1). Navyše, rieka Morava je hraničným
tokom, čo by vyžadovalo v prípade investičného zámeru cezhraničné posudzovanie vplyvov
na životné prostredie (cezhraničná EIA).

Obr.2: Tabuľa ohraničujúca chránené územie medzi obcou Kúty a riekou Morava
Hoci je tradícia využívania vodnej energia v regióne pomerne stará, o čom svedčia
regionálne názvy, ktoré nesú v sebe názvy mlynov ako napr. Brunovský mlyn pri obci ŠaštínStráže, Marcinkov mlyn pri obci Kuklov, Tomšov mlyn pri obci Štefanov, je v súčasnosti
využitie energie vody v záujmovom území malé. Svedčí o tom aj zoznam, ktorý tvorí prehľad
jestvujúcich malých vodných elektrární a zariadení využívajúcich vodnú energiu.
Tok:

Stará
Myjava

Typ:

Inštalovaný Prevádzkovateľ:
výkon:

Technické riešenie, stav: Katastrálne
územie:

Ivan Thebery - Mlyn
Thebery
Nezistené

Nezistené

Dojč 342, 906 02
Dojč

Nezistené

Tab.4: Prehľad jestvujúcich malých vodných elektrární a zariadení využívajúcich vodnú
energiu.

2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Dojč

1.3.2 Prehľad jestvujúcich malých vodných elektrární a zariadení využívajúcich vodnú
energiu v EZÚS ČR
Stručná hydrologická charakteristika záujmového územia.
Európske zoskupenie územnej spolupráce Spoločný region na Morave je tvorené 22
obcami a 2 mestami regiónu Letovicko a Malá Haná. Najvýznamnejším vodným tokom
tečúcim vo vymedzenom regióne je rieka Svitava, rieka Křetínka a Úsobrnský potok.
Rieka Svitava pramení v Javorníku a ústí pri Brne do rieky Svratky a teda patrí do jej
povodia. Okrem Juhomoravského kraja preteká aj Pardubickým krajom. Dĺžka toku je 98,39
km. Priemerný prietok je cca 5 m3s-1. Plocha povodia je 1149,43 km2 a hydrologické poradie
je 4-15-02-001. Na vodnom toku Svitava je vybudovaných niekoľko vodných diel, aj v EZÚS
ČR, ako je uvedené aj tabuľke nižšie.
Druhým najvýznamnejším tokom v záujmovom území je Křetínka. Křetínka je
pravobokým prítokom Svitavy, do ktorej sa vlieva v Letoviciach. Tak ako Svitava, aj
Křetínka preteká cez Juhomoravský a Pardubický kraj. Priemerný prietok pri obci Prostřední
Poříčí je cca 1,2 m3s-1. Hydrologické poradie je 4-15-02-020. Na rieke Křetínka bola
postavená vodná nádrž Letovice, ktorá sa okrem iného využíva aj na hydroenergetický účel
s inštalovaným výkonom 212 kW.

Obr.3: Malá vodná elektráreň Křetínka, pohľad z priehradného múra na strojovňu.
Tretím významným tokom z hľadiska možného využitia potenciálu vodnej energie je
Úsobrnský potok s priemerným prietokom okolo 0,1 m3s-1. Hydrologické poradie je 4-10-02090. Existencia malej vodnej elektrárne na toku sa počas rekognoskácie záujmového územia
nepotvrdila.
Prehľad jestvujúcich malých vodných elektrární a zariadení využívajúcich vodnú energiu:
Tok:

Typ:

Křetínka

hrádza
212 kW
(priehrada)

2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

Inštalovaný
výkon:

Prevádzkovateľ:

Technické riešenie:

Povodí Moravy a.s.,
Dřevařská 11, 602
00, Brno

2 × Francis, 1 ×
Letovice
čerpadlo v turbínovom (Letovická
režime
vodná

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Katastrálne
územie:

nádrž)

Svitava

Svitava

Svitava

Svitava

70 kW

Ludvík Jaroš, 679
61, Zboněk 12, tel.:
516 475 269,
v objekte píly

náhon
dlhý cca
10m

13,5 kW

skupina občanov Francisova turbína a
zastupujúci: Míroš
vrtulová turbína s
Hejl, Na vyhlídce
22, 679 61, Letovice celkovým výkonem
13,5 kW

náhon

Nezistené,
Areál Ekoterm, spol.
Pravdepodobne
predpokladaná
s r.o., Pražská 870
vybudovaná
existencia na základe
Letovice
MVE
ústnej informácie
679 61 Letovice
občanov

Letovice

náhon

Pravdepodobne
Súkromný areál bez
vybudovaná
označenia
MVE

Nezistené,
predpokladaná
existencia na základe
ústnej informácie
občanov

Stvolová

Pravdepodobne
inak
energeticky
využitá energia
vody

Nezistené,
predpokladaná
existencia na základe
rekognoskácie
záujmového územia

Úsobrno

hrádza
stavidlá,
prepad

náhon,
Úsobrnský vyústenie
potok
z vodnej
nádrže

SKLÁRNY
MORAVIA, akciová
společnost, Úsobrno
č. pop. 79, 679 39
Úsobrno

Kaplanova kolenová
turbína ČKD Turbo
Technics o výkonu 70
kW

Tab.5: Prehľad jestvujúcich malých vodných elektrární a zariadení využívajúcich vodnú
energiu.

2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
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REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Letovice
(Zboněk)

Letovice
(Meziříčko.
Kolářuv
mlýn)

Obr.4: Zobrazenie polohy jestvujúcich malých vodných elektrární na mape záujmového
územia ČR (HEIS VÚV, 2002-2013).
Obr.5: Zobrazenie polohy existujúcich hatí na mape záujmového územia ČR (HEIS VÚV,
2002-2013).
Z uskutočnenej rekognoskácie územia a prehľadu licencií udelených „ERU“ –
Energetický regulačný úrad je zrejmé, že v záujmovom území sa nachádzajú traja
prevádzkovatelia malých vodných elektrární. Na mape je však zobrazená aj technológia pri
obci Svitávka, ktorá sa však už nenáchádza v posudzovanom záujmovom území – v EZÚS
Spoločný región časť ČR. Ďalšou technológiou, ktorá je zobrazená na mape je aj MVE
v lokalite Starý Mlýn, ktorá by mala byť uvedená do prevádzky koncom roka 2013
s inštalovaným výkonom 30 kW.
Obr.6: Rozostavaná MVE v lokalite Starý Mlýn

Z hľadiska možnej výstavby nových diel je najvhodnejšie plánovať tieto v mieste už
v minulosti využívaných na energetické účely. Ďalšou z možností je využívanie hatí na
tokoch. V posudzovanom záujmovom území sa nachádza 24 lokalít, ktoré sú z tohto hľadiska
vhodné na posúdenie. Jedná sa hlavne o hate na Křetínke, Svitave, Semiči a Usobrnskom
potoku.

2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Obr.7: Existujúce hate na mape tokov v záujmovom území ČR (HEIS VÚV, 2002-2013).
Hať v súvislosti s malou vodnou elektrárňou je konštrukcia, kde prietokom vody cez
konštrukciu vzniká hydraulický jav, ktorý nazývame prepad. Hate predstavujú miesto, kde
dochádza k vzdutiu hladiny vody, čo priamo súvisí so zvýšením spádu, a preto tieto miesta,
ktoré boli už v minulosti vybudované sú zaujímavé aj z hľadiska budovania malej vodnej
elektrárne. Samozrejme, že takéto dielo je možné na vhodnom mieste vybudovať aj
v súčasnosti. No okrem toho, že existencia tohto diela môže znížiť náklady na budovanie
malej vodnej elektrárne, je hodnotené pozitívne aj z hľadiska smernice EK o vodách obnovou
biokoridoru (hať prerušuje pre niektoré živočíchy možnosť migrácie), keďže sa predpokladá,
že pri budovaní malej vodnej elektrárne sa v súčasnosti rybochody povinne budujú.
2.1.1 Zmapovanie potenciálu využiteľného na malé vodné elektrárne v EZÚS SR.

Katastrálne územie: Moravský Svätý Ján
Tok: Lakšársky potok
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: do 0,5m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 2
Natura 2000: CHVÚ Záhorské Pomoravie
Lokalita: fotografia v smere na Húšky, hlavná cesta
Moravský Svätý Ján – Veľké Leváre
Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Takmer stojatá
voda, na čo poukazujú aj na hladine plávajúce vodné rastliny. Tok v katastri je pre malý spád na výstavbu
malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Moravský Svätý Ján
Tok: Malolevársky kanál
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: do 0,5m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 2
Natura 2000: CHVÚ Záhorské Pomoravie
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2013
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Lokalita: fotografia z mosta na ceste Sekule – Hohenau, t.j.
na hranici katastrov smerom na Moravský Svätý Ján
Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Takmer stojatá
voda. Tok v katastri je pre malý spád na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Sekule
Tok: Malolevársky kanál
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: do 0,5m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 2
Natura 2000: CHVÚ Záhorské Pomoravie
Lokalita: fotografia z mosta na ceste Sekule – Hohenau, t.j.
na hranici katastrov smerom na Sekule
Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Takmer stojatá
voda. Tok v katastri je pre malý spád na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Sekule
Tok: Sekulský náhon
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: do 0,5m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: malá časť v CHVÚ Záhorské Pomoravie

Lokalita: fotografia je z katastrálneho územia Sekule

2007
2013
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CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Zhodnotenie: Ten istý náhon je aj v blízkosti obce Moravský Svätý Ján
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Takmer stojatá
voda. Tok v katastri je pre malý spád na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Borský Svätý Jur
Vodná nádrž: Studená voda II
Prietok Q355p: 0,01 m3s-1

Hrubý spád: do 3 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 2, CHKO Záhorie
Natura 2000: nie

Lokalita: fotografie výpustu z vodnej nádrže

Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030.

Katastrálne územie: Borský Svätý Jur
Vodná nádrž: Dolná Studená voda
Prietok Q355p: 0,01 m3s-1

Hrubý spád: do 3 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: spotreba v blízkosti výroby
Stupeň ochrany prírody: 2, CHKO Záhorie
Natura 2000: nie
Lokalita: fotografia výpustu z vodnej nádrže a prevádzky
Štátnej melioračnej správy
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SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Zhodnotenie: Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým
potenciálom, uvedených v prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do
roku 2030. V blízkosti sa nachádza trafostanica a prevádzka Štátnej melioračnej správy – závlahová čerpcia
stanica, ktorá by mohla využiť mikrozdroj na doplnkové napájanie technológie.

Katastrálne územie: Borský Svätý Jur
Tok: Lakšársky potok
Prietok Q355p: 0,002 m3s-1 Hrubý spád: do 0,5m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 2
Natura 2000: nie (v blízkosti SKÚEV 0179, 4. st. ochrany)
Lokalita: fotografia z mosta na ceste pod Tomkami, odbočka
na Lakšársku Novú Ves
Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Vzhľadom na
malý prietok toku v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Lakšárska Nová Ves
Tok: Petrov kanál
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: do 0,5 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 2
Natura 2000: nie
Lokalita: fotografia na hranici katastrov Lakšárska Nová Ves
a Borský Mikuláš
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Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Takmer stojatá
voda. Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Borský Mikuláš
Tok: bez mena
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: do 0,5m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 2
Natura 2000: nie
Lokalita: fotografia z mosta na ceste z Borského Mikuláša
do Bílkových Humeniec
Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Takmer stojatá
voda. Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Bílkove Humence
Tok: Rudava
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: do 0,5m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie
Lokalita: fotografia južne od obce Bílkove Humence
smerom na západ
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Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý spád a pritok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Borský Mikuláš
Tok: Ságeľský potok
Prietok Q355p: 0,005 m3s-1 Hrubý spád: do 2 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 100 W
Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 2
Natura 2000: nie
Lokalita: fotografia z mosta na ceste Borský Mikuláš –
Šaštín stráže
Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý spád na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný. V prípade vybudovania hrádze je
dosiahnuteľný spád v lokalite cca 2.

Katastrálne územie: Stráže nad Myjavou, Šaštín
Tok: Stará Myjava
Prietok Q355p: 0,04 m3s-1

Hrubý spád: do 3 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 600 W
Odber vyrobenej energie: vlastná spotreba
Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: južne od obce Stráže nad Myjavou
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Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. V prípade
vybudovania hrádze je tok vhodný na výstavbu mikrozdroja. Inak je tok v katastri pre malý spád na výstavbu
malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Stráže nad Myjavou, Šaštín
Tok: Myjava
Prietok Q355p: 2,64 m3s-1

Hrubý spád: do 4m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 64 kW
Odber vyrobenej energie: do rozvodnej siete
Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: fotografia južne od obce Stráže nad Myjavou

Zhodnotenie:
Profil je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný.

Katastrálne územie: Stráže nad Myjavou
Tok: Bzovec
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: do 0,5m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie
Lokalita: fotografia z katastrálneho územia Stráže nad
Myjavou
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Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. V čase zisťovania
vyschnutý tok. Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Čáry
Tok: Čárska kopánka
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: do 1 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: Južne od obce Čáry

Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Čáry
Tok: Smolinský potok
Prietok Q355p: 0,015 m3s-1 Hrubý spád: do 1 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: fotografia pred obcou Čáry v smere od Šaštína
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Zhodnotenie: Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým
potenciálom, uvedených v prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do
roku 2030. V prípade vybudovania hrádze je tok vhodný na výstavbu mikrozdroja. Inak je tok v katastri
pre malý spád na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Kúty
Tok: Čársky potok
Prietok Q355p: 0,002 m3s-1 Hrubý spád: do 2 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: mostík za dialnicou Bratislava - Brno

Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Kúty
Tok: kanál Kúty - Brodské
Prietok Q355p: 0,1 m3s-1

Hrubý spád: do 1 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie (v tesnej blízkosti je SKÚEV 0314)

Lokalita: vedľajšia cesta na Osičie z Kútov na juhozápad
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Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý spád na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Kuklov
Tok: Kuklovský náhon
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: do 4 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: Neďaleko Kuklovského profilu

Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Kuklov
Tok: Myjava
Prietok Q355p: 2,64 m3s-1

Hrubý spád: do 4 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 65 kW
Odber vyrobenej energie: do rozvodnej siete
Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: Kuklovský profil
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Zhodnotenie:
Profil je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný. V blízkosti sa nachádza aj vedenie VN.

Katastrálne územie: Stráže nad Myjavou, Šaštín
Tok: Myjava
Prietok Q355p: 2,64 m3s-1

Hrubý spád: do 4 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 65 kW
Odber vyrobenej energie: do rozvodnej siete
Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: Šaštínsky profil

Zhodnotenie:
Profil je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný. V blízkosti sa nachádza aj vedenie VN.

Katastrálne územie: Stráže nad Myjavou
Tok: Čárska kopánka
Prietok Q355p: 0,005 m3s-1 Hrubý spád: do 3 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie
Lokalita: fotografia z mostíka pri Šaštínskom profile
smerom na Stráže nad Myjavou
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Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Štefanov
Tok: Štefanovský potok
Prietok Q355p: 0,015 m3s-1 Hrubý spád: do 2 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 150 W
Odber vyrobenej energie: vlastná spotreba v obci
Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: v blízkosti Štefanova

Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
vhodný na stavbu mikrozdroja.

Katastrálne územie: Štefanov
Tok: Stará Myjava
Prietok Q355p: 0,4 m3s-1

Hrubý spád: do 1 m (?2 m)

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie
Lokalita: fotografované v katastrálnom území Štefanov,
smerom na Štefanov Božkovci
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Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý spád na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Dojč
Tok: Bištava
Prietok Q355p: 0,01 m3s-1

Dosiahnuteľný spád: do 2 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: fotografované z hlavnej cesty Štefanov - Dojč

Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Dojč
Tok: Dolinský potok
Prietok Q355p: nestanovený Dosiahnuteľný spád: do 3 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: severne od obce Dojč
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Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Šajdíkove Humence
Tok: Myjava
Prietok Q355p: 2 m3s-1

Hrubý spád: do 3 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 42 kW
Odber vyrobenej energie: do rozvodnej siete
Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie
Lokalita: z mosta na ceste Dojč – Šajdíkove Humence,
v lokalite Nový Mlyn
Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný. V blízkosti je vedenie VN.

Katastrálne územie: Šajdíkove Humence
Tok: Hrušovský potok
Prietok Q355p: 0,005 m3s-1 Hrubý spád: do 1 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: v blízkosti Šajdíkových Humeniec
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Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Dojč
Tok: Vodná nádrž Koválov
Prietok Q355p: 0,01 m3s-1

Hrubý spád: do 5 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 250 W
Odber vyrobenej energie: vlastná spotreba
Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: Hrádza vodnej nádrže Koválov

Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
vhodný na výstavbu mikrozdroja s využitím vlastnej spotreby (monitorovacie zariadenie).

Katastrálne územie: Koválov
Tok: Koválovský potok (v strede obce)
Prietok Q355p: 0,002 m3s-1 Hrubý spád: do 2 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: Koválov (stred obce)
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Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Rybky
Tok: Pasecký potok
Prietok Q355p: 0,01 m3s-1

Hrubý spád: do 2 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 100 W
Odber vyrobenej energie: vlastná spotreba
Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Rybky

Zhodnotenie: Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým
potenciálom, uvedených v prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do
roku 2030. Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný. Je však
vhdodný na výstavbu mikrozdroja.

Katastrálne územie: Hlboké
Tok: Bahniansky potok
Prietok Q355p: 0,005 m3s-1 Hrubý spád: do 2 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE:
Odber vyrobenej energie:
Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: fotografia blízko lokality Hlovek
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Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Hlboké
Tok: Vodná nádrž Hlbocký Dvor
Prietok Q355p: 0,002 m3s-1 Hrubý spád: do 3 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: Vodná nádrž Hlbocký Dvor

Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Hlboké
Tok: Surovinský potok
Prietok Q355p: 0,001 m3s-1 Hrubý spád: do 1 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: v blízkosti obce Hlboké
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Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Rovensko
Tok: potoky miestneho významu
Prietok Q355p: 0,003 m3s-1 Hrubý spád: do 3 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: centrum obce Rovensko

Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Rohov
Tok: Bôrik
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: do 1 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie
Lokalita: Rohov
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Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Rohov
Tok: Rohovský potok
Prietok Q355p: 0,001 m3s-1 Hrubý spád: do 1 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: cetrum obce Rohov

Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Rohov
Tok: Pasecký potok
Prietok Q355p: 0,02 m3s-1

Hrubý spád: do 1 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 100 W
Odber vyrobenej energie: vlastná spotreba
Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: pri futbalovom ihrisku v Rohove

2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý spád a prietok vhodný iba na výstavbu mikrozdroja.

Katastrálne územie: Častkov
Tok: Chvojnica
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: nestanovený
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 4 (PR Chvojnica)
Natura 2000: nie

Lokalita: katastrálne územie Častkov

Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre vysoký stupeň ochrany prírody na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Častkov
Tok: Častkovský potok
Prietok Q355p: 0,002 m3s-1 Hrubý spád: do 1 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Častkov
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Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Sobotište
Tok: Teplica
Prietok Q355p: 0,6 m3s-1

Hrubý spád: do 3 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 12 kW
Odber vyrobenej energie: do rozvodnej siete
Stupeň ochrany prírody: 1
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Sobotište (profil Sobotište)

Zhodnotenie:
Profil je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný.

Katastrálne územie: Podbranč
Tok: Myjava
Prietok Q355p: 0,45 m3s-1

Hrubý spád: 3 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 6,75kW
Odber vyrobenej energie: do rozvodnej siete
Stupeň ochrany prírody: 4
Natura 2000: áno (v blízkosti SKÚEV 0520)

Lokalita: lokalita Horná Dolina
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Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre vysoký stupeň ochrany prírody na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Podbranč
Tok: miestny prítok Myjavy
Prietok Q355p: 0,1 m3s-1

Hrubý spád: do 1 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 500 W
Odber vyrobenej energie: vlastná spotreba
Stupeň ochrany prírody: 4
Natura 2000: áno ( v blízkosti SKÚEV 0520)

Lokalita: lokalita Varsíkovci

Zhodnotenie:
Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v
prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030. Tok v katastri je
pre vysoký stupeň ochrany prírody na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.
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Obr.8: Mapový výrez, ktorého súčasťou je aj záujmové územie „Spoločný región“ (ZBGIS).

Obr.9: Mapový výrez povodia Moravy s vodomernými stanicami, ktorého súčasťou je aj
záujmové územie „Spoločný región“ (SHMU, 2011)

Tab.4: Zoznam vodomerných staníc v záujmovom území Spoločný región SR (SHMU, 2004).
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Číslo
stanice

Stanica

Tok

5010

Lopašov

Chvojnica

5025

Sobotište

Teplica

5027

Kunov

Teplica

5028

Senica

Teplica

5030

Šaštín Stráže

Myjava

.
Na mapovom výreze povodia Moravy je zvýraznený najvodnatejší tok – Myjava,
ktorá preteká záujmovým územím. V blízkosti profilu, ktorý je zaradený do databázy lokalít s
technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v prílohe č. 2 koncepcie
využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 je vodomerná
stanica číslo 5030. Profil je teda z hydroenergetického hľadiska dostatočne presne
zhodnotený. To isté je možné prehlásiť o profile Sobotište, v ktorého blízkosti sa tiež
nachádza vodomerná stanica pod číslom 5025 na toku Teplica.

2.1.2

2007
2013

Zmapovanie hydroenergetického potenciálu využívaného v minulosti.
Názov toku

Historická adresa

Prevádzkovateľ

Využitie

Teplica

Habánsky rínok
(Habánsky dvor v
Sobotišti)

habánska
komunita

mlyn

Teplica

Zelenkov mlyn,
Sobotište

-

mlyn

Teplica

Marečkov mplyn,
Sobotište

-

mlyn

Bahenský potok Šajdíkové Humence

Ružena
Šanderová

mlyn

Starý potok
Rybky
(Pasecký potok)

Daniel Poláček

mlyn

potok Lakšár

-

mlyny

Borský svätý Jur

Čárskom náhon
Čary
(Myjava)

Richard Mandelík mlyn

Surovinský
potok

Hlboké

-

mlyny

Kovalovský p.

-

-

mlyn

Kútsky náhon

Dopierovci, Kúty

Pavol Dopier

mlyn

Kútsky náhon

Polakovych mlyn,
Kúty

-

mlyn

Myjava

Kúty

-

mlyn
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Myjava

U Mišú, Podbranč

-

mlyn Rybnikársky

Myjava

U Varsíkov, Podbranč

-

mlyn

Myjava

Učnácky, Podbranč

-

mlyn
Podmajerský

Myjava

Bíli Majír, Podbranč

Želmíra Pagáčová mlyn Kičkácky

Myjava

Na druhej strane,
Podbranč

-

mlyn Durgavský

Myjava

Podbranč

-

mlyn Končitácky

Stará Myjava

U Božkov, Štefanov

-

mlyn

Stará Myjava

U Horných, Štefanov

-

mlyn

Stará Myjava

U Hrichov, Štefanov

-

mlyn

Stará Myjava

Tomšov mlyn,
Štefanov

-

mlyn

Stará Myjava

Brunovský mlyn,
Šaštín-Stráže

-

mlyn

Myjava

Šaštín

Gejza Brunovský mlyn, MVE

Šaštínsky potok

Zváčov mlyn, ŠaštínStráže

-

mlyn

Kuklovská
kopánka

Marcinkov mlyn,
Kuklov

-

mlyn

Stará Myjava

Nový mlyn, Dojč

-

mlyn

Tab.5: Historické využitie hydroenergetického potenciálu, EZÚS Spoločný región časť SR
(Mlynka, Haberlandová, 2007), (Kulich, Dvořák, 2002),(rekognoskácia územia).
Vyššie uvedená tabuľka poukazuje tak ako v záujmovom území ČR aj v slovenskej
časti na tradíciu využitia energie vody v záujmovom území. Väčšinou to boli mlyny
s využitím technológie vodného kolesa, ktoré sú v súčasnosti až na malé výnimky nefunkčné,
rozpadnuté, existuje iba zmienka v príslušných historických prameňoch alebo v podobe
miestnych názvov ústneho podania občanov. Výnimkou je Habánsky mlynn v Sobotišti,
ktorého postupná rekonštrukcia dáva predpoklad na jeho využitie vo forme turistickej
atrakcie. Pri prieskume územia nebola identifikovaná opustená stavba, ktorá v minulosti
využívala vodnú energiu a bola by vhodná na obnovu výstavbou malej vodnej elektrárne až
na hať v profile Šaštín, a Sobotište.
2.1.3 Lokality vhodné na výstavbu malej vodnej elektrárne.
Na základe rekognoskácie záujmového územia EZÚS SR, ktorého výsledky sú
v kapitole 2.1.1, prehľadu jestvujúcich zariadení, ktorý je zhrnutý v kapitole 1.3.1 a prehľadu
historického využitia energie vody, kapitola 2.1.2 v záujmovom území môžeme povedať, že je
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vhodné, aby sa prípadný investor zameral na toky s dostatočným prietokom, ktoré sú Myjava,
Teplica a Chvojnica. Pričom profil Sobotište na toku Teplica je zaradený do databázy lokalít s
technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, v prílohe č. 2 koncepcie využitia
hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030.

Obr.10: Orientačná poloha Šaštínskeho profilu a profilu Sobotište na mape vodných tokov.
Profil Sobotište na toku Teplica je teda v záujmovom území „Spoločný región“ najvhodnejšou
lokalitou na výstavbu malej vodnej elektrárne aj preto, že námietky voči prípadnej výstavbe
MVE nemajú príslušné orgány ochrany prírody a ani Slovenský rybársky zväz. Nesúhlas
s využitím hydroenergetického potenciálu zo strany príslušných orgánov je možné očakávať
najmä na toku Chvojnica z dôvodu vysokého stupňa ochrany prírody (kap. 2.3.1) a tiež na
toku Myjava, Šaštínsky profil, pre nesúhlas ŠOP SR.
Súhrn terénneho výskumu je uvedený v „Príloha č.8, Súhrnná tabuľka prieskumu
záujmového územia Spoločný región SR“.
2.1.2 Zmapovanie potenciálu využiteľného na malé vodné elektrárne v EZÚS ČR.

Katastrálne územie: Petrov
Tok: sútok miestnych tokov
Prietok Q355p: 0,005 m3s-1

Hrubý spád: do 2 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Petrov
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Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Křetín
Tok: sútok Petrůvky a miestneho prítoku
Prietok Q355p: 0,01 m3s-1

Hrubý spád: do 3 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 150 W
Odber vyrobenej energie: vlastná spotreba
ZCHU: nie
Natura 2000: nie (v k.ú. 3086 Křetín – zámek)

Lokalita: pod obcou Petrov

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný. Je vhodný na
výstavbu mikrozdroja napríklad na demonštračné účely.

Katastrálne územie: Křetín
Tok: potok Žleby
Prietok Q355p: 0,01 m3s-1

Hrubý spád: do 2 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 100 W
Odber vyrobenej energie: vlastná spotreba
ZCHU: nie
Natura 2000: nie (v k.ú. 3086 Křetín – zámek)

Lokalita: na západ od stredu obce Křetín
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Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný. Je vhodný na
výstavbu mikrozdroja napríklad na demonštračné účely.

Katastrálne územie: Křetín
Tok: náhon vyústený do Křetínky
Prietok Q355p: 0,02 m3s-1

Hrubý spád: do 2 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 200 W
Odber vyrobenej energie: vlastná spotreba
ZCHU: nie
Natura 2000: nie (v k.ú. 3086 Křetín – zámek)

Lokalita: obec Křetín na, zákrute smerom na Dolní Poříčí

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný. Je vhodný na
výstavbu mikrozdroja napríklad na demonštračné účely.

Katastrálne územie: Křetín
Tok: Křetínka
Prietok Q355p: 0,3 m3s-1

Hrubý spád: do 3 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 5,4 kW
Odber vyrobenej energie: do rozvodnej siete
ZCHU: nie
Natura 2000: nie (v k.ú. 3086 Křetín – zámek)

Lokalita: obec Křetín, na zákrute smerom na Dolní Poříčí
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Zhodnotenie:
Tok v katastri je na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný.

Katastrálne územie: Křetín
Tok: miestny prítok Křetínky
Prietok Q355p: 0,002 m3s-1

Hrubý spád: do 2 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie (v k.ú. 3086 Křetín – zámek)

Lokalita: obec Křetín, na zákrute smerom na Dolní Poříčí

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Křetín
Tok: vodná nádrž Žleby
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: do 2 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie (v k.ú. 3086 Křetín – zámek)

Lokalita: vodná nádrž Žleby, vyústenie
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Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Křetín
Tok: vodná nádrž Křetínské dírky
Prietok Q355p: 0,005 m3s-1

Hrubý spád: do 5 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 150 W
Odber vyrobenej energie: vlastná spotreba
ZCHU: nie
Natura 2000: nie (v k.ú. 3086 Křetín – zámek)

Lokalita: vodná nádrž Křetínské dírky, horná nádrž, vyústenie

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný. Je vhodný na
výstavbu mikrozdroja so spotrebou na mieste výroby vzhľadom na neefektívnosť budovania elektrického
prípojného vedenia.

Katastrálne územie: Křetín
Tok: vodná nádrž Křetínské dírky
Prietok Q355p: 0,003 m3s-1

Hrubý spád: do 4 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie (v k.ú. 3086 Křetín – zámek)

Lokalita: vodná nádrž Křetínské dírky, dolná nádrž, vyústenie
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Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Křetín, Prostřední Poříčí (hranica)
Tok: Křetínka
Prietok Q355p: 0,3 m3s-1

Hrubý spád: do 1,5 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 2,5 kW
Odber vyrobenej energie: do rozvodnej siete
ZCHU: nie
Natura 2000: nie (v k.ú. 3086 Křetín – zámek)

Lokalita: hranica katastrov Křetín a Prostřední Poříčí

Zhodnotenie:
Tok v katastri je na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný.

Katastrálne územie: Prostřední Poříčí
Tok: Křetínka
Prietok Q355p: 0,3 m3s-1

Hrubý spád: do 1,5 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 2,5 kW
Odber vyrobenej energie: do rozvodnej siete
ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: centrum obce Sřední Poříčí, hať a meander
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Zhodnotenie:
Tok v katastri je na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný. V minulosti sa v obci na mieste obecného
úradu nachádzal mlyn, náhon je už však nefunkčný.

Katastrálne územie: Prostřední Poříčí
Tok: miestny tok
Prietok Q355p: 0,0005 m3s-1 Hrubý spád: do 0,5 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie
Lokalita: tok pretínajúci miestnu komunikáciu smerom na
Horní Poříčí.

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Horní Poříčí
Tok: Křetínka
Prietok Q355p: 0,2 m3s-1

Hrubý spád: do 2 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 2,4 kW
Odber vyrobenej energie: do rozvodnej siete
ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Horní Poříčí
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Zhodnotenie:
Tok v katastri je na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný. Odber môže byť aj realizovaný formou
vlastnej spotreby v prevádzke

Katastrálne územie: Horní Poříčí
Tok: jazierka v obci Horní Poříčí
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: do 2 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie
Lokalita: jazierka v obci Horní Poříčí, objekt hrádze na
hornom jazierku, ktoré je takmer bez vody, z dolného vyteká
voda. Vzhľadom na oplotenie nebolo možné stanoviť prietok

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Vranová
Tok: Bohůňovka
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: do 1 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie (v k.ú. 3114 Nad kapličkou)

Lokalita: južne od obce Vranová
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Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Roubanina
Tok: vodné nádrže juhovýchodne od obce Roubanina
Prietok Q355p: 0,0005 m3s-1 Hrubý spád: do 1,5 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: vodné nádrže juhovýchodne od obce Roubanina

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Roubanina
Tok: miestny tok v obci
Prietok Q355p: 0,0005 m3s-1 Hrubý spád: do 2 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Roubanina
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Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Roubanina
Tok: Závadilka
Prietok Q355p: 0,002 m3s-1

Hrubý spád: do 2 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: miestna komunikácia Roubanina – Horní Smržov

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Horní Smržov
Tok: miestny tok v obci
Prietok Q355p: 0,0005 m3s-1 Hrubý spád: do 0,5 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: sútok miestnych tokov v obci Horní Smržov
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Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Horní Smržov
Tok: jazierko pri miestnom družstve
Prietok Q355p: -

Hrubý spád: -

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie
Lokalita: jazierko pri miestnom družstve, toho času bez
odtoku

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Deštná
Tok: Závadilka
Prietok Q355p: 0,005 m3s-1

Hrubý spád: do 2 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Deštná
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Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Deštná
Tok: Závadilka
Prietok Q355p: 0,005 m3s-1

Hrubý spád: do 2 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: juhozápadne od obce Deštná

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Letovice – Dolní Smržov
Tok: Závadilka
Prietok Q355p: 0,005 m3s-1

Hrubý spád: do 3 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Dolní Smržov
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Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Stvolová
Tok: Svitava
Prietok Q355p: 0,45 m3s-1

Hrubý spád: do 3 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 10,8 kW
Odber vyrobenej energie: do rozvodnej siete
ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Stvolová

Zhodnotenie:
Tok v katastri je na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný.

Katastrálne územie: Stvolová
Tok: náhon vyústený do toku Svitava
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: nestanovený
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Stvolová
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Zhodnotenie:
Na základe zisťovania (nie je prístup) nebolo možné stanoviť využitie, hoci predpoklad energetického
vyžitia je.

Katastrálne územie: Stvolová
Tok: súkromné vodné nádrže
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: nestanovený
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Vlkov

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Skrchov
Tok: Svitava 1
Prietok Q355p: 0,3 m3s-1

Hrubý spád: do 3 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 5,4 kW
Odber vyrobenej energie: do rozvodnej siete, spotreba
ZCHU: nie
Natura 2000: nie
Lokalita: obec Skrchov, neďaleko spoločnosti Barvy a laky
Teluria, s.r.o.

Zhodnotenie:
Tok v katastri je na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný. Tok Svitava sa v lokalite rozdeľuje na dve
ramená.
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Katastrálne územie: Skrchov
Tok: Svitava 2
Prietok Q355p: 0,2 m3s-1

Hrubý spád: do 3 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 3,6 kW
Odber vyrobenej energie: spotreba vo výrobe, rozvodná
sieť
ZCHU: nie
Natura 2000: nie
Lokalita: obec Skrchov, spoločnosť Barvy a laky Teluria,
s.r.o.

Zhodnotenie:
Tok v katastri je na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný. Doporučená je vlastná spotreba v spoločnosti
Barvy a laky Teluria, s.r.o.. Tok Svitava sa v lokalite rozdeľuje na dve ramená.

Katastrálne územie: Skrchov
Tok: jazierko Skrchov
Prietok Q355p: - - -

Hrubý spád: - - -

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Skrchov

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.
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Katastrálne územie: Míchov
Tok: Semič
Prietok Q355p: 0,05 m3s-1

Hrubý spád: do 2 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 0,6 kW
Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: južne od obce Semič

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný. Je však vhodný na
výstavbu mikrozdroja ak sa nájde vhodné využitie, spotreba v blízkosti zdroja.

Katastrálne územie: Míchov
Tok: Míchovický rybník
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: nestanovený
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: Míchovický rybník

Zhodnotenie:
Tok v katastri je na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.
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Katastrálne územie: Vísky
Tok: nádrž v obci Vísky
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: nestanovený
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Vísky

Zhodnotenie:
Tok v katastri je na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Pamětice
Tok: Sudický potok
Prietok Q355p: 0,002 m3s-1

Hrubý spád: do 2 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: juhovýchodne od obce Pamětice

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.
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Katastrálne územie: Vanovice
Tok: Semič
Prietok Q355p: 0,002 m3s-1

Hrubý spád: do 1,5 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Vanovice

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Vanovice
Tok: vodná nádrž vo Vánoviciach
Prietok Q355p: 0,002 m3s-1

Hrubý spád: do 1,5 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Vanovice

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.
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Katastrálne územie: Borotín
Tok: rybolovná nádrž /Borotínsky potok
Prietok Q355p: 0,001 m3s-1 Hrubý spád: do 2 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie (v k.ú. 3040 Borotín . zámek)

Lokalita: západne od obce Borotín

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Borotín
Tok: vodná nádrž pod zámkom
Prietok Q355p: - - -

Hrubý spád: - - -

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie (v k.ú. 3040 Borotín . zámek)

Lokalita: obec Borotín

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.
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Katastrálne územie: Borotín
Tok: horná vodná nádrž
Prietok Q355p: 0,001 m3s-1 Hrubý spád: nestanovený
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie (v k.ú. 3040 Borotín . zámek)

Lokalita: obec Borotín

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný. Zrejme by sa sa
mohlo využívať v neďalekom záhradníctve na zavlažovanie.

Katastrálne územie: Veľké Opatovice
Tok: Jevička
Prietok Q355p: -

Hrubý spád: do 3 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: pred V.Opatovicami smerom od Skočovej Lhoty

Zhodnotenie:
Tok v katastri je bez vody a teda je na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.
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Katastrálne územie: Malá Roudka
Tok: miestny tok
Prietok Q355p: - - -

Hrubý spád: do 2 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Malá Roudka

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Veľké Opatovice - Brťov
Tok: Jevíčka
Prietok Q355p: 0,001m3s-1

Hrubý spád: do 2 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Brťov

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.
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Katastrálne územie: Veľké Opatovice – Korbelova Lhota
Tok: Jevíčka
Prietok Q355p: 0,001 m3s-1

Hrubý spád: do 2 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Korbelova Lhota

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Veľké Opatovice – Svárov
Tok: miestny tok
Prietok Q355p: 0,0005 m3s-1 Hrubý spád: do 3 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: tok pretína komunikáciu Chlum - Svárov

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.
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Katastrálne územie: Veľké Opatovice – Veľká Roudka
Tok: miestny tok pod obcou
Prietok Q355p: 0,00 5 m3s-1 Hrubý spád: do 0,5 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: južne pod obcou Veľká Roudka

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Veľké Opatovice – Veľká Roudka
Tok: vyvieračka
Prietok Q355p: 0,0005 m3s-1 Hrubý spád: do 1 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie
Lokalita: južne pod obcou Veľká Roudka, neďaleko
bývalých kúpeľov

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.
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Katastrálne územie: Veľké Opatovice
Tok: Jevíčka
Prietok Q355p: 0,1 m3s-1

Hrubý spád: do 1 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 500 W
Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Veľké Opatovice, smerom na Nový Mlýn

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný. Je možné zvážiť stavbu
mikrozdroja (vodné koleso a pod.) na demonštračné účely.

Katastrálne územie: Cetkovice
Tok: Uhřický potok
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: nestanovený
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: severozápadne od obce Cetkovice

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.
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Katastrálne územie: Uhřice
Tok: miestny tok 1
Prietok Q355p: 0,003 m3s-1 Hrubý spád: do 3 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: severne od obce Cetkovice, prvý v poradí

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Uhřice
Tok: miestny tok 2
Prietok Q355p: 0,003 m3s-1 Hrubý spád: do 3 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: severne od obce Cetkovice, druhý v poradí

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.
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Katastrálne územie: Úsobrno
Tok: Úsobrnský potok
Prietok Q355p: 0,12 m3s-1

Hrubý spád: do 3 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 2,0 kW
Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie (v k.ú. Přírodní rezervace Durana)
Natura 2000: nie

Lokalita: horná časť obce Úsobrno

Zhodnotenie:
Tok v katastri je na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný.

Katastrálne územie: Úsobrno
Tok: Duranský potok
Prietok Q355p: 0,01 m3s-1

Hrubý spád: do 5 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 300 W
Odber vyrobenej energie: vlastná spotreba
ZCHU: nie (v k.ú. Přírodní rezervace Durana)
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Úsobrno, v blízkosti sklární Moravia

Zhodnotenie:
Tok v katastri je na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný. Je však vhodný na výstavbu mikrozdroja so
spotrebou napr. v sklárňach.
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Katastrálne územie: Úsobrno
Tok: Úsobrnský potok
Prietok Q355p: 0,06 m3s-1

Hrubý spád: do 1 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 350 W
Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie (v k.ú. Přírodní rezervace Durana)
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Úsobrno, v blízkosti sklární Moravia

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný. Je možné zvážiť využitie vo
forma mikrozdroja.

Katastrálne územie: Uhřice
Tok: vodná nádrž Lipina
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: do 5 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: južne od obce Uhřice

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.
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Katastrálne územie: Cetkovice
Tok: Brodecký potok
Prietok Q355p: 0,001 m3s-1 Hrubý spád: do 1,5 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Cetkovice

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý prietok a spád na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Světlá
Tok: vodná nádrž
Prietok Q355p: 0,001 m3s-1 Hrubý spád: do 3 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Světlá

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný. Toho času bez prietoku.
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Katastrálne územie: Šebetov
Tok: vodná nádrž
Prietok Q355p: 0,003 m3s-1 Hrubý spád: do 4 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie (v k.u. Přírodní památka Horní Bělá)
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Šebetov, nádrž za areálom zámku

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Letovice
Tok: Kladrubka
Prietok Q355p: 0,01 m3s-1

Hrubý spád: do 1,5 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Kladoruby

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Katastrálne územie: Letovice
Tok: miestny tok
Prietok Q355p: 0,01 m3s-1

Hrubý spád: do 1 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: západne od obce Kochov

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Letovice
Tok: miestny tok
Prietok Q355p: 0,002 m3s-1 Hrubý spád: do 4 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie (v k.ú. Přírodní památka Babolský háj)
Natura 2000: nie

Lokalita: juhovýchodne od obce Babolky

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.
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Katastrálne územie: Letovice
Tok: miestny tok
Prietok Q355p: 0,002 m3s-1 Hrubý spád: do 1 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Slatinka, nad vodnou nádržou

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.

Katastrálne územie: Letovice
Tok: Třebětínka
Prietok Q355p: 0,004 m3s-1 Hrubý spád: do 4 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: - - Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Třebětín

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný.
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Katastrálne územie: Letovice
Tok: Kladroubka
Prietok Q355p: 0,015 m3s-1 Hrubý spád: do 5 m
Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 375 W
Odber vyrobenej energie: - - ZCHU: nie (v k.ú. Přírodní památka Park Letovice)
Natura 2000: nie

Lokalita: prepad z Letovického rybníka

Zhodnotenie:
Tok v katastri je pre malý spád a prietok na výstavbu malej vodnej elektrárne nevhodný. Je však vhodný na
výstavbu mikrozdroja s režimom spotreby v mieste výroby (turistický areál).

Katastrálne územie: Letovice
Tok: Svitava / náhon
Prietok Q355p: 0,3 m3s-1

Hrubý spád: do 4,2 m

Inštalovaný výkon MVE: 30 kW
Odber vyrobenej energie: do rozvodnej siete
ZCHU: nie (v k.ú. Přírodní památka Park Letovice)
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Letovice, Starý Mlýn

Zhodnotenie:
Tok v katastri je na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný. Navrhnutá MVE by mala byť spustená do
prevádzky do konca roka 2013. Počet turbín – 4 ks. Údaj o inštalovanom výkone poskytol majiteľ MVE.
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Katastrálne územie: Letovice
Tok: Svitava
Prietok Q355p: 0,3 m3s-1

Hrubý spád: do 4 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 8,4 kW
Odber vyrobenej energie: do rozvodnej siete
ZCHU: nie (v k.ú. Přírodní památka Park Letovice)
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Letovice, Starý Mlýn

Zhodnotenie:
Tok v katastri je na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný.

Katastrálne územie: Letovice
Tok: Letovická priehrada
Prietok Q355p: nestanovený Hrubý spád: do 25 m
Inštalovaný výkon MVE: 225 kW
Odber vyrobenej energie: do rozvodnej siete
ZCHU: nie (v k.ú. Přírodní památka Park Letovice)
Natura 2000: nie

Lokalita: Letovická priehrada (Křetínka), MVE

Zhodnotenie:
Tok v katastri je na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný a je v súčasnosti využitý. Inštalovaný výkon
225kW. (http://www.pmo.cz/cz/cinnost/vodni-elektrarny/)
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Katastrálne územie: Letovice
Tok: Křetínka
Prietok Q355p: 0,7 m3s-1

Hrubý spád: do 3 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 14,5
kW
Odber vyrobenej energie: do rozvodnej siete
ZCHU: nie (v k.ú. Přírodní památka Park Letovice)
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Letovice

Zhodnotenie:
Tok v katastri je na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný.

Katastrálne územie: Letovice
Tok: Svitava
Prietok Q355p: 0,6 m3s-1

Hrubý spád: do 3 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 14,4
kW
Odber vyrobenej energie: do rozvodnej siete
ZCHU: Přírodní památka Park Letovice
Natura 2000: nie

Lokalita: obec Letovice, centrum

Zhodnotenie:
Tok v katastri je na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný.
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Katastrálne územie: Letovice
Tok: sútok Svitavy a Kretínky
Prietok Q355p: 1,3 m3s-1

Hrubý spád: do 3 m

Kvalifikovaný odhad minimálneho výkonu MVE: 31 kW
Odber vyrobenej energie: do rozvodnej siete
ZCHU: Přírodní památka Park Letovice
Natura 2000: nie

Lokalita: juh obce Letovice

Zhodnotenie:
Tok v katastri je na výstavbu malej vodnej elektrárne vhodný.

2.1.5 Zmapovanie hydroenergetického potenciálu využívaného v minulosti.
Názov toku

Historická adresa

Prevádzkovateľ

Využitie

Cetkovský potok

Cetkovice 90

Kubín

mlyn

Křetínka

Horní Poříčí 65

Pôfl

mlyn

Křetínka

Střední Poříčí 9

Striegler

mlyn, píla

Křetínka

Dolní Poříčí 4

Krušina

mlyn, píla

Křetínka

Lazinov 14

Masák

mlyn

Opatovický potok

Velké Opatovice 46

Dosedla

mlyn

Opatovický potok

Velké Opatovice 104

Jež

mlyn, píla

Opatovický potok

Velké Opatovice 105

Crha

mlyn

Semič

Míchov 31

Stoupalová

mlyn

Svitava

Skrchov 1

Jeřábek

bane a továreň

Svitava

Meziříčko 26

Kolář

mlyn

Svitava

Letovice 258

První rolnická strojírna

píla, mlyn, strojáreň

Svitava

Letovice 257

Kosmonosy-tkalcovna

práčovňa, tlačiareň

Svitava

Letovice 225

Synek

mlyn, píla, elektráreň

Svitava

Letovice 145

Jeřábek

mlyn

Svitava

Letovice 120

Fáber & CO.

výroba krajok
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Svitava

Zboňek 12

Jaroš

píla, elektráreň

Usobrnský potok

Úsobrno 34

S.Reich & CO.

mlyn

Usobrnský potok

Úsobrno 34

S.Reich & CO.

brúsiareň skla

Usobrnský potok

Úsobrno 1

Mackerle

píla

Usobrnský potok

Úsobrno 1

Mackerle

mlyn

Tab.6: Historické využitie hydroenergetického potenciálu v záujmovom území EZÚS
Spoločný región časť ČR (Laika, V., rekognoskácia územia).
Vyššie uvedená tabuľka poukazuje na tradíciu využitia energie vody v záujmovom
území. Väčšinou to boli mlyny a píly s využitím technológie vodného kolesa, ktoré sú
v súčasnosti až na malé výnimky prebudované na obytné celky, kde nový majitelia neplánujú
energetické využitie. Ako príklad môžeme uviesť napr. Prostřední Poříčí, kde sa v budove
mlyna nachádza obecný úrad a náhon je zasypaný; vo Veľkých Opatoviciach je bývalý mlyn
prestavaný na obytný dom a majitelia neplánujú obnovu mlyna (technológie sú úplne
odvezené), ani hydroenergetické využitie. V niektorých obciach obyvatelia už nedokázali
označiť budovu, ktorá v minulosti využívala vodnú energiu. Farebne označené riadky tabuľky
označujú miesta, kde sa aj v súčasnosti využíva energia vody a to na výrobu elektrickej
energie. V obci Meziříčko je v lokalite Nový mlyn malá vodná elektráreň, v meste Letovice je
v lokalite Starý mlyn malá vodná elektráreň pred dokončením. Pri prieskume územia nebola
identifikovaná opustená stavba, ktorá v minulosti využívala vodnú energiu a bola by vhodná
na obnovu.
2.1.6 Lokality vhodné na výstavbu malej vodnej elektrárne.
Na základe rekognoskácie záujmového územia EZÚS ČR, ktorého výsledky sú
v kapitole 2.1.2, prehľadu jestvujúcich zariadení, ktorý je zhrnutý v kapitole 1.3.2 a prehľadu
historického využitia energie vody, kapitola 2.1.3 v záujmovom území môžeme povedať, že je
vhodné, aby sa prípadný investor zameral na toky s dostatočným prietokom, ktoré sú Svitava,
Křetínka a Úsobrnský potok. Z hydroenergetického hľadiska je zaujímavý aj tok Semič.
Investícia do výstavby na toku Semič je však vzhľadom na malý prietok otázna, vhodná iba
na privátne využitie, resp iba ako doplnkový zdroj.
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Obr.11: Mapa významných tokov záujmového územia ČR (HEIS VÚV, 2002-2013).
Súhrnná tabuľka vyhodnotenia záujmového územia na českej strane je uvedená v
„Príloha č.9 Súhrnná tabuľka prieskumu záujmového územia Spoločný región ČR“.
2.2.1 Obmedzenia niektorých lokalít záujmovom území EZÚS SR.

Katastrálne územie: Tok:
Profil:
Stráže nad Myjavou,
Šaštín, profil Šaštín Stráže

Kuklov, profil Kuklov

Šajdíkove Humence,
lokalita Nový Mlyn
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Minimálny
výkon:

65 kW

65 kW

42 kW

Obmedzenie:
Profil áno. Eko profil nie. Tok je na výstavbu malej
vodnej elektrárne nevhodný, vzhľadom na
nesúhlas Štátnej ochrany prírody SR. V blízkosti
je rozvodná sieť.

Profil áno. Eko profil nie. Tok je na výstavbu malej
vodnej elektrárne nevhodný, vzhľadom na
nesúhlas Štátnej ochrany prírody SR. V blízkosti
sa nachádza aj vedenie VN.

Profil nie. Eko profil nie. Profil sa v súčasnosti
využíva. Tok je na výstavbu malej vodnej
elektrárne vhodný, treba však požiadať správcu
toku o pridelenie profilu.. V blízkosti sa nachádza
aj vedenie VN.
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Sobotište, profil Sobotište Teplica

Podbranč, lokalita Horná
Dolina

Myjava

Podbranč, lokalita
Varsíkovci

Miestny prítok
Myjavy

Vodná nádrž
Koválov

Dojč

12 kW

Profil áno. Eko profil áno. Profil sa v súčasnosti
využíva. Tok je na výstavbu malej vodnej
elektrárne vhodný.

6,75 kW

Profil nie. Eko profil nie. Tok v katastri je pre
vysoký stupeň ochrany prírody na výstavbu
malej vodnej elektrárne nevhodný.

0,5 kW

Profil nie. Eko profil nie. Tok v katastri je pre
vysoký stupeň ochrany prírody na výstavbu
malej vodnej elektrárne nevhodný.

0,25 kW

Profil nie. Eko profil nie. Tok v katastri je vhodný
na výstavbu mikrozdroja s využitím vlastnej
spotreby (monitorovacie zariadenie). Vzhľadom
nato, že povoľovací proces pre mikrozdroje

Tab.7: Vybrané lokality a obmedzenia pri výstavbe MVE
Vysvetlivky:
Profil – všeobecné označenie lokality na vodnom toku, napr. v problematike MVE označuje lokality
s príslušnými vlastnosťami toku

Profil áno - Profil je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom,
uvedených v prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030.

Profil nie - Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým
potenciálom, uvedených v prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do
roku 2030.

Eko profil áno – súhlas ŠOP SR, SRZ, profily, kde je realizácia MVE z hľadiska ochrany prírody možná
Eko profil nie – nesúhlas ŠOP SR, SRZ, profily, kde je realizácia MVE z hľadiska ochrany prírody nemožná
ŠOP SR – Štátna ochrany prírody SR
SRZ – Slovenský rybársky zväz

Súčasťou „Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do
roku 2030“ je aj usmernenie je MŽP SR pre účastníkov výstavby vo všetkých fázach
výstavby MVE, ktoré je detailne objasnené v „Prílohe č. 1.“ predmetnej koncepcie. Z vyššie
uvedeného usmernenia vyplývajú spoločné obmedzenia a povinnosti, ktoré je treba vziať do
úvahy v procese hodnotenia budúceho investičného zámeru, v tomto prípade výstavby malej
vodnej elektrárne (ďalej MVE).
V záujmovom území UZÚS Spoločný región sa nachádzajú tri lokality, ktoré spĺňajú
technické predpoklady na výstavbu MVE a zároveň sú zaradené do databázy lokalít s
technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v prílohe č. 2 vyššie
spomenutej koncepcie. Sú to: profil Šaštín-Stráže, profil Kuklov a profil Sobotište.
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Profil Šaštín-Stráže.
Profil Šaštín-Stráže sa nachádza na rieke Myjava na riečnom kilometri 12,9 km.
Teoreticky využiteľný hydroenergetický potenciál je 70 kW.
Na stavbu MVE nie je zatiaľ vydané územné ani stavebné povolenie, pravdepodobne
z dôvodu, že ŠOP SR nesúhlasí s využitím vytipovaného profilu na výstavbu MVE
pravdepodobne pre zachovalé dno, bez prekážok v toku pre živočíchy. Na druhej strane SRZ
posúdil možnosť výstavby MVE kladne pravdepodobne pre existencie náhonu, ktorý by
mohol slúžiť ako rybochod typu bypass.

Obr.11: Profil Šaštín - Stráže.
Profil Kuklov.
Profil Kuklov sa nachádza na rieke Myjava na riečnom kilometri 5,73 km. Teoreticky
využiteľný hydroenergetický potenciál je 65 kW.

Obr.12: Profil Kuklov.
Na stavbu MVE nie je zatiaľ vydané územné ani stavebné povolenie, pravdepodobne
z dôvodu, že ŠOP SR nesúhlasí s využitím navrhnutého profilu na výstavbu MVE pre
uskutočnenú revitalizáciu dna v priestore hate. Aj SRZ posúdil možnosť výstavby MVE
záporne pravdepodobne pre neexistenciu koridoru pre migrujúce ryby. Riešením by mohol
byť rybochod typu bypass, ktorý by využíval náhon, ktorý je v lokalite umiestnený.

2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Profil Sobotište.
Profil Sobotište sa nachádza na rieke Teplica na riečnom kilometri 15 km. Teoreticky
využiteľný hydroenergetický potenciál je 116 kW. Na stavbu MVE v uvedenom profile nie je
zatiaľ vydané územné ani stavebné povolenie napriek tomu, že tak ako ŠOP SR aj SRZ
s vybudovaním MVE vo vyššie spomenutom profile súhlasia. Obmedzením pre budúceho
investora môže byť skutočnosť, že lokalita profilu je navrhnutá v blízkosti obydlí. Z tohto
dôvodu sa dajú očakávať protesty občanov a samosprávy proti výstavbe MVE.
Na druhej strane, umiestnenie profilu je iba orientačné. Pri upresňovaní polohy stavby
je potrebné zohľadniť miestne podmienky a lokalizáciu optimalizovať. Dôraz treba klásť na
elimináciu negatívnych vplyvov na životné prostredie, prírodu a krajinu (Príloha č. 1., Koncepcia
využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030).

Obr.13: Profil Sobotište.

Obr.14: Orientačná poloha profilov, ktoré spĺňajú technické predpoklady na výstavbu MVE.
Mikrozdroje.
Problematika mikrozdrojov nie je zatiaľ samostatne legislatívne upravená. Vodné
mikrozdroje sú súčasťou kategórie malých vodných elektrární a týka sa ich spoločná
legislatíva. Dá sa oprieť o zákon 433/2005 Z.z., kde sa definuje v § 3 ods. 1: Vodná stavba s
energetickým využitím je vodná stavba, ktorej súčasťou je zariadenie na výrobu elektrickej
energie alebo mechanickej energie na priamy pohon zariadení.
V § 18 ods. 4 zákona 364/2005 sú zadefinované jednoduché vodné zariadenia:
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Jednoduchými vodnými zariadeniami na odbery povrchových vôd sú zariadenia na gravitačný
odber povrchových vôd alebo na ich čerpanie s možnosťou odberu do 60 l/min.
Jednoduchými zariadeniami na zachytávanie povrchových vôd je zvod a zachytenie
povrchových vôd v nádržiach s obsahom vody do 5 m3, záchytné priekopy, zvod a zachytenie
vôd v nádržiach z povrchového odtoku.
Ten istý zákon v § 18 ods. 1 upravuje odoberanie vody pre uspokojovanie potrieb
domácnosti nasledovne: Každý môže na vlastné nebezpečenstvo a bez povolenia alebo
súhlasu orgánu štátnej vodnej správy odoberať alebo inak používať povrchové vody alebo
podzemné vody na uspokojovanie osobných potrieb domácností, ak sa takýto odber alebo iné
používanie vykonáva na mieste, ktoré je na to vhodné, jednoduchým vodným zariadením a
spôsobom, ktorý neobmedzí alebo neznemožní rovnaké používanie iným osobám.
Z vyššie uvedenej analýzy je najpravdepodobnejšie využitie mikrozdrojov na vodných
tokoch pre potreby v domácnostiach.

2.2.2 Obmedzenia niektorých lokalít záujmovom území EZÚS SR.
Katastrálne územie: Tok:

Minimálny
výkon:

Obmedzenie:

Křetín

Křetínka

5,4 kW

V blízkosti Evropsky významná lokalita
3086 Křetín – zámek. Vlastnícke vzťahy.

Křetín, Prostřední
Poříčí (hranica k.ú.)

Křetínka

2,5 kW

V blízkosti Evropsky významná lokalita
3086 Křetín – zámek. Vlastnícke vzťahy.

Prostřední Poříčí

Křetínka

2,5 kW

V minulosti sa v obci na mieste obecného
úradu nachádzal mlyn, náhon je už však
nefunkčný. Centrum obce. Možné protesty
občanov a samosprávy. Vlastnícke vzťahy.

Horní Poříčí

Křetínka

2,4 kW

Vlastnícke vzťahy.

Stvolová

Svitava

6,3 kW

Vlastnícke vzťahy.

Skrchov

Svitava1

5,4 kW

Tok Svitava sa v lokalite rozdeľuje na dve
ramená, čo by mohla byť výhoda
s ohľadom na ochranu prírody.

3,2 kW

Doporučená je vlastná spotreba v
spoločnosti Barvy a laky Teluria, s.r.o.. Tok
Svitava sa v lokalite rozdeľuje na dve
ramená.

Skrchov
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sútok
Svitavy a
Kretínky

Letovice

31 kW

Přírodní památka Park Letovice. Možné
protesty občanov a samosprávy. Vlastnícke
vzťahy.

Tab.: Vybrané lokality a obmedzenia pri výstavbe MVE
Napriek tomu, že využitie vodnej energie má v Českej republike dlhú tradíciu,
neexistuje doposiaľ obdobná koncepcia aká je vypracovaná v Slovenskej republike pod
názvom „Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku
2030“. Z vyššie uvedeného dôvodu nie je potrebné zohľadňovať už navrhnuté lokality na
využitie vodnej energie. Je potrebné sa riadiť najmä vodným zákonom (zákonom o vodách)
č.254/2001 Sb., a zákonm č. 150/2010 Sb., v ktorých sú stanovené základné podmienky
výstavby MVE z hľadiska využitia vody na energetické účely. Jednou z nich je aj dodržanie
minimálneho zostatkového prietoku v toku. Vzhľadom na to, že výstavba MVE je veľkým
zásahom do životného prostredia, sú v zákone o ochrane prírody č.114/1992 Sb. uvedené
ďalšie obmedzujúce faktory, ktoré vplývajú na celkovú ekonomiku investičného zámeru
výstavby MVE.
V záujmovom území UZÚS Spoločný región sa nachádzajú lokality, ktoré spĺňajú
technické predpoklady na výstavbu MVE. Sú to najmä profily na tokoch Křetínka, Svitava,
Křetínka.
V záujmovom území EZÚS Spoločný región sa na toku Křetínka nachádza Letovická
priehrada s MVE s inštalovaným výkonom 212 kW, ktorá je dôkazom vhodnosti využitia toku
Křetínka na energetické účely – na výstavbu MVE. V prípade investície do výstavby MVE
treba očakávať riešenie otázky vlastníckych vzťahov na priľahlých pozemkoch. Je možné, že
pripomienky k možnej výstavbe bude mať aj samospráva, pretože v blízkosti časti toku sa
nachádza „Evropsky významná lokalita 3086 Křetín – zámek“. Pripomienky možno očakávať
najmä v súvisloti s narušením krajinného rázu.

Obr.15: Křetínka v obci Křetín
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Svitava.
V záujmovom území EZÚS Spoločný región sú na toku Svitava evidované dve MVE
v prevádzke. Ďalšia MVE by mala byť spustená do prevádzky do konca roka 2013 v lokalite
Starý mlýn. V prípade investície do výstavby MVE treba očakávať riešenie otázky
vlastníckych vzťahov na priľahlých pozemkoch. Je možné, že pripomienky k možnej
výstavbe bude mať aj samospráva, pretože v blízkosti časti toku v južnej časti Letovíc sa
nachádza „Přírodní památka Park Letovice“. Je vhodné do blízkosti vyššie spomenutej
pamiatky investičný zámer nelokalizovať, pretože pripomienky možno očakávať najmä
v súvisloti s narušením krajinného rázu.

Obr.16: Svitava v obci Skrchov.
Ochrana prírody vo vzťahu k využívaniu vodných tokov v Slovenskej republike
Na Slovensku je ochrana prírody zakotvená v zákone č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny. Vykonávacou vyhláškou je vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Jedná sa o pomerne zložitý
zákon, ktorý odráža zložitý vývoj ochrany prírody od roku 1989.
Z hľadiska obmedzenia výstavby malej vodnej elektrárne, ktorá sa vždy viaže na jedno
konkrétne miesto je najjednoduchšie informovať sa na príslušnej správe chránenej krajinnej
oblasti (Záhorie alebo Biele Karpaty) aké chránené záujmy eviduje na danej parcele a získané
informácie si následne preveriť. Pri plánovaní malej vodnej elektrárne sa
najpravdepodobnejšie bude jednať o druhovú ochranu, prípadne územnú ochranu. Z druhej
ochrany bude limitujúci výskyt významnejších populácií chránených druhov rýb,
obojživelníkov, plazov, hmyzu, ktorým by výstavba malej vodnej elektrárne zničila biotopy
výskytu, čo by mohlo mať za následok aj zánik dotknutých populácií.
V riešenom území sa nachádzajú chránené územia, ktoré sú sú vyhlásené s cieľom
ochrany vodných biotopov (tokov) a ich druhov: Prírodná pamiatka Chvojnica, Národná
prírodná rezervácia Červený rybník, Chránený areál Kotlina, Prírodná pamiatka Rieka
Myjava, SKUEV0165 Kútsky les, SKUEV0173 a SKUEV1173 Kotlina, SKUEV0179
Červený rybník, SKUEV0220 Šaštínsky potok, SKUEV0311 Kačenky, SKUEV0314
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Morava, SKUEV0520 Horný tok Myjavy, SKUEV0526 Kalaštovský potok.
Z pohľadu ochrany prírody investičný zámer – vybudovanie malej vodnej elektrárne
môže obmedziť až znemožniť:


územná ochrana,



druhová ochrana,



všeobecná ochrana,



ochrana drevín.

Územná ochrana
Na území EZÚS SR sa nachádzajú tieto kategórie chránených území: chránená
krajinná oblasť, chránené vtáčie územie, chránený areál, prírodná rezervácia, národná
prírodná rezervácia, prírodná pamiatka. V území sa nachádzajú aj navrhované územia
európskeho významu, ktoré ešte nie sú vyhlásené za chránené územia, do ich vyhlásenia v
nich platí režim ako vo vyhlásenom chránenom území.
obec

CHKO

Bílkové Humence

x

Borský Mikuláš

x

Borský Svätý Jur

x

MCHÚ

x

ÚEV

x
x

Čáry
Častkov

CHVÚ

x

x
x

x

Dojč
Hlboké

x

x

Koválov
Kuklov

x

Kúty

x

Lakšárska Nová Ves

x

Moravský Svätý Ján

x

Podbranč

x

x

Rohov
Rovensko
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x

x
x

Rybky
Sekule

x

x

Smrdáky
Sobotište

x

Šajdíkové Humence

x

Šaštín - Stráže

x

x

x

Štefanov
Tab.8: Obce a kategórie chránených území, ktoré sú v ich katastrálnom území vyhlásené
(CHKO-chránená krajinná oblasť; MCHÚ-maloplošné chránené územie; CHVÚ – chránené
vtáčie územie; ÚEV – územie európskeho významu)
V chránených územiach, ako aj v navrhovaných územiach európskeho významu,
okrem chránených vtáčích území, sa ochrana zabezpečuje obmedzovaním ľudskej činnosti,
rozdeľuje sa do piatich stupňov. So zvyšujúcim stupňom ochrany sa ochrana sprísňuje, t. j. v
prvom stupni ochrany je najmenšia, má najmenej obmedzení (voľná krajina) a v piatom stupni
ochrany najprísnejšia, je najviac obmedzení (bezzásahové územia). Chránené územia, ktoré sa
prekrývajú s územím EZÚS majú ochranu ustanovenú od 2. až po 5. stupeň ochrany.
Chránené vtáčie územie má obmedzenia zadefinované vo vyhláške, ktorou bolo vyhlásené.
Pre plánovanie investície je teda dôležité vedieť, či sa vytipovaná lokalita nachádza v
chránenom území. Rovnako dôležité je určiť, či sa jedná o územie z európskej sústavy
chránených území, t. j. chránené vtáčie územie alebo územie európskeho významu.
Európska sústava chránených území je známa sústava NATURA 2000, no slovenský
právny systém termín NATURA 2000 nepozná, nie je v zákone zadefinovaný. Do európskej
sústavy chránených území patria chránené vtáčie územia, navrhované územia európskeho
významu (nevyhlásené za chránené územie, no s režimom chráneného územia) a chránené
územia európskeho významu (vyhlásené v kategórii chránených území, napr. prírodná
rezervácia). V území EZÚS sú všetky tri tipy naturových území. Naturové územia vyžadujú
posúdenie investičných zámerov v zmysle smernice o biotopoch (SMERNICA RADY
92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a
rastlín), nejedná sa vždy o posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), no môže aj pri
zámeroch, ktoré nemajú technické kritéria na povinné hodnotenie v procese EIA, túto
povinnosť určiť. Prvý stupeň posudzovania, t. j. rozhodnutie, či sa bude posudzovať v procese
EIA je zakotvený práve v zákone o ochrane prírody a krajiny. Investor, ktorý plánuje stavbu
požiada a orgán ochrany prírody – obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja Bratislava
vydá odborné stanovisko, v ktorom uvedie, či sa predpokladá vplyv na naturové, či je
potrebné ďalšie posudzovanie.
Jednotlivé typy chránených území sa v SR rôzne prelínajú, vytvárajú rôzne
kombinácie pre tú istú parcelu.
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Ako zistiť, či sa parcely, v ktorých je naplánovaná investícia nachádzajú v chránenom
území, alebo nie?
Ak sa jedná o chránené územie, ktoré nie je naturovým, je údaj uvedený na liste
vlastníctva daného pozemku. Pre naturové územia tieto údaje zatiaľ nie sú na katastri
zapísané. Najjednoduchšie je opýtať sa na Štátnej ochrane prírody, územne príslušnej
organizačnej jednotke, ktorými sú v tomto prípade Správa Chránenej krajinnej oblasti Záhorie
a Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Kontakty sú uvedené na websídle Štátnej
ochrany prírody (http://www.sopsr.sk). Komplexné databázy má aj Riaditeľstvo Štátnej
ochrany prírody v Banskej Bystrici, Obvodný úrad životného prostredia v Senici, Obvodný
úrad životného prostredia v sídle kraja Bratislava.
Informácie o chránených územiach, okrem chránených krajinných oblastí sú na webstránke štátneho zoznamu (http://uzemia.enviroportal.sk/), ktorý vedie Múzeum ochrany
prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Múzeum vedie aj archív dokumentácie,
ktorou bolo chránené územie vyhlásené (hranice územia, stupne ochrany a ďalšie údaje). V
uvedenom zozname k sep. 2013 nie je uvedená prírodná rezervácia Vanišovec, ktorá bola
vyhlásená vyhláškou Krajského úradu životného prostredia v Bratislave č. 3/2012 zo 4. apríla
2012, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vanišovec.
Údaje o naturových územiach sú na web-stránke Štátnej ochrany prírody v časti
Natura 2000 (http://www.sopsr.sk/natura/), jedná sa o aktuálne záväzky SR voči EÚ. Právne
záväzné údaje o chránenom vtáčom území sú vo vyhláške MŽP SR č. 202/2010, ktorou sa
vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie. Právne záväzný predpis, v ktorom sú
ustanovené navrhované územia európskeho významu je Výnos MŽP SR č.3/2004-5.1, ktorým
sa vydáva národný zoznam území európskeho významu, údaje sa môžu mierne líšiť od údajov
na web-stránke, je to dané postupným plnením si záväzkov SR voči EÚ a málo pružnými
zmenami legislatívy. Chránené územia európskeho významu sú vyhlásené v niektorej z
kategórii chránených území a teda sú aj na stránke štátneho zoznamu aj na stránke Štátnej
ochrany prírody v časti Natura 2000. Zvláštnu časť území európskeho významu tvoria
územia, ktoré boli schválené Uznesením vlády SR č. 577 z 31.8.2011 k aktualizácii
národného zoznamu území európskeho významu (č. materiálu 27812/2011) a následne
zaslané 7.10.2011 zaslané Európskej Komisii. Uvedené územia mali byť vydané všeobecne
záväzným právnym predpisom podľa § 27 ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z., no dodnes nie
sú. Jedná sa o lokality, v ktorých je vyžadované posudzovanie ako v územiach európskeho
významu (v texte nižšie), aj keď nie sú ustanovené vo všeobecne právnom predpise (v
národnom právnom systéme „nepatria“ medzi naturové územia). Ich zoznam je dostupný v
materiály, ktorý bol predložený na rokovanie vlády, alebo na uvedenej webstránke Štátnej
ochrany prírody. Odlíšiť sa dajú kódom, ktorý má číslo vyššie ako 500 (SKUEV05xx,
SKUEV1xxx).
Chránená krajinná oblasť Záhorie je zadefinovaná vo vyhlasovacom predpise, ktorým
je Vyhláška MKSSR č. 220/1988 Zb. o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie a Chránená
krajinná oblasť Biele Karpaty je zadefinovaná vo Vyhláške MŽP SR 396/2003 Z. z. o
Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.
Pre rýchlu orientáciu môžu pomôcť aj rôzne tematické mapy, v ktorých sú hranice
jednotlivých chránených území zakreslené. No reálny stav je veľmi dobré preveriť v právne
záväzných právnych predpisoch, hlavne ak sa jedná o znemožnenie výstavby malej vodnej
elektrárne z titulu ochrany prírody.
Územia sa rôzne prekrývajú, napr. na tej istej parcele môže byť chránené územie s
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obmedzeniami podľa stupňa ochrany a súčasne aj chránené vtáčie územie s obmedzeniami
uvedenými vo vyhláške. Obmedzenia sa rozdeľujú na zákazy (zakázané činnosti) a súhlasy
(činnosti na vykonanie ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody). Vo vyhláške
chráneného vtáčieho územia sú uvedené činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na
predmet ochrany.
Pri obmedzeniach je takmer jedno, či sa jedná o zákaz alebo súhlas, vo výsledku
konania sa v praxi výrazne neodlišujú, lebo zo zákazu je možné udeliť výnimku (nie je to
bežné) a pri súhlasoch je možné súhlas neudeliť, t. j. činnosť zakázať. Záleží od posúdenia
konkrétnej situácie. Ak je investícia v chránenom území a jej charakter vyžaduje výnimku,
alebo súhlas je nutné o rozhodnutie požiadať Obvodný úrad životného prostredia v sídle kraja
Bratislava. Pri rozhodovaní sa v chránených územiach berú do úvahy všetky druhy pre ktoré
sa vyhlasujú chránené územia a všetky druhy, ktoré sú chránené a v území sa vyskytujú.
Zoznamy sú prílohami vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.. Hodnotí sa aj vplyv
na biotopy, ktoré sa v území vyskytujú. Ďalej sa pri stavbách posudzuje aj vplyv na krajinu,
ktorý má často znaky subjektivity, keďže zákon č. 543/2002 Z. z. sa krajine venuje len
okrajovo. No v EZÚS sa nachádzajú 2 územia, ktoré sú vyhlásené aj na ochranu krajiny:
Chránená krajinná oblasť Záhorie a Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty, preto sa v
zdôvodnení rozhodnutia môžu byť uvedené aj údaje ohľadom krajiny. Pri hodnotení
investičného zámeru sa môže investor stretnúť aj s hodnotením vplyvu na neživú prírodu.
Všetky hodnotenia vykonáva Štátna ochrana prírody správa CHKO Záhorie, alebo Štátna
ochrana prírody správa CHKO Biele Karpaty (okrem hodnotení v procese EIA), pripravuje
odborné podklady pre rozhodovanie štátnej správy podľa územnej príslušnosti na základe
výzvy Obvodného úradu životného prostredia v sídle kraja Bratislava. Úrad koná – rozhoduje
len na základe žiadosti investora, nie je to súčasťou napr. územného konania.
Obvodný úrad životného prostredia Senica a Obvodný úrad životného prostredia v
sídle kraja Bratislava sú dotknutými orgánmi a ich vyjadrenie je záväzné aj pri územnom a
stavebnom konaní, t. j. ich vyjadrenie je záväzné aj keď sa investícia plánuje v území, ktoré
nie je chránené. Podklady pre vyjadrenie rovnako pripravujú správy CHKO. V tomto prípade
úrad koná na základe výzvy iného orgánu (stavebného úradu).
V naturových územiach sa hodnotí vplyv na predmet ochrany, ktorý je jednoznačne
vymedzený tým, že je vymenovaný vo výnose (je uvedený aj na stránke
http://www.sopsr.sk/natura/) a vo vyhláške chráneného vtáčieho územia Záhorské Pomoravie.
Tvoria ho biotopy a druhy. Napríklad predmetom ochrany SKUEV0314 Morava sú biotopy: –
3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a /alebo
ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition; 3270 Rieky s
bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition
p.p.; 6440 Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi a druhy:
hlaváč bieloplutvý

Cottus gobio

kunka červenobruchá

Bombina bombina

vydra riečna

Lutra lutra

podkovár malý

Rhinolophus hipposideros

uchaňa čierna

Barbastella barbastellus

netopier obyčajný

Myotis myotis
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netopier pobrežný

Myotis dasycneme

lopatka dúhová

Rhodeus sericeus amarus

korýtko riečne

Unio crassus

kolok vretenovitý

Zingel streber

hrúz Kesslerov

Gobio kessleri

čík európsky

Misgurnus fossilis

klinovka hadia

Ophiogomphus cecilia

hrebenačka vysoká

Gymnocephalus baloni

hrúz bieloplutvý

Gobio albipinnatus

mlok dunajský

Triturus dobrogicus

pĺž zlatistý

Sabanejewia aurata

kotúľka štíhla

Anisus vorticulus

pĺž severný

Cobitis taenia

bobor vodný

Castor fiber

boleň dravý

Aspius aspius

hrebenačka pásavá

Gymnocephalus schraetser

šabľa krivočiara

Pelecus cultratus

Ak sa zámer plánuje v naturovom území, alebo v jeho blízkosti, je investor povinný
predložiť ho na posúdenie podľa zákona č. 543/2002 Z. z., ak stavba nepolieha posudzovaniu
v procese EIA. V prípade, ak podlieha posudzovaniu v procese EIA vplyv na predmet ochrany
je posúdený vo vlastnom procese EIA. Ak sa má vykonať posúdenie podľa zákona č.
543/2002 Z. z., predkladá investor žiadosť a podklady v zmysle zákona na obvodný úrad
životného prostredia v sídle kraja Bratislava, tento v odbornom stanovisku rozhodne, či je
potrebné ďalšie posudzovanie v procese EIA (predpokladá sa vplyv na predmet ochrany),
alebo nie (vplyv sa nepredpokladá).
Ak zámer podlieha procesu EIA, či už na základe svojich parametrov priamo, alebo na
základe odborného stanoviska je dôležité, aby v správe o hodnotení vplyvov, ktorú si
zabezpečuje investor sám, sa pri dotknutých naturových územiach jednalo o samostatné,
dobre odlíšiteľné posúdenie, aby nevznikli pochybnosti, že toto posúdenie bolo opomenuté. Je
nutné zhodnotiť každý predmet ochrany, t. j. každý biotop a druh, aj keď je jasné, že
investícia napr. z priestorových dôvodov naň nemôže mať vplyv, minimálne jednoduchým
skonštatovaním, že vplyv sa nepredpokladá a prečo. Takto je možné predísť mnohým
nedorozumeniam. Na vykonanie hodnotení existujú metodiky.
O tom, či je investor povinný žiadať o súhlas alebo výnimku v chránenom území, či
má podať žiadosť o odborné stanovisko sa dozvie najneskôr v územnom konaní, kde na to
bude upozornený prostredníctvom záväzného vyjadrenia orgánov životného prostredia.
Investor však musí podať žiadosť, aby orgány začali konať o povolení výnimky, udelení
súhlasu, aby vydali odborné stanovisko.
Je nutné skonštatovať, že výnimočne sa v územnom konaní o povinnosti investor
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nedozvie, preto je dobré vyhodnotiť, či sa malej vodnej elektrárne týkajú obmedzenia
vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, keďže sa jedná o
samostatné konania, t. j. konania sa navzájom nepodmieňujú a chýbajúce príslušné
rozhodnutie je porušením ochranných podmienok.
Veľkoplošné chránené územia v EZÚS SR:
Chránená krajinná oblasť Záhorie bola vyhlásená v nasledujúcich katastrálnych územiach
EZÚS: Bílkove Humence, Borský Mikuláš, Borský Svätý Jur, Kuklov, Lakšárska Nová Ves,
Moravský Svätý Ján, Šajdíkové Humence, Šaštín – Stráže.
Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty bola vyhlásená v katastrálnych územiach EZÚS:
Častkov, Podbranč, Sobotište.
V oboch platí 2. stupeň ochrany.

Obr.17: Tématická mapa EZÚS SR – kat. územia a chránené krajinné oblasti
Maloplošné chránené územia v EZÚS SR:
Prírodná pamiatka Chvojnica, k. ú. Častkov, 4. stupeň ochrany
Chránený areál Bahno, k. ú. Borský Peter (obec Borský Mikuláš), 3. - 5. stupeň ochrany
Národná prírodná rezervácia Červený rybník, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 4. stupeň ochrany
Prírodná rezervácia Jasenácke, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 4. - 5. stupeň ochrany
Chránený areál Jubilejný les, k. ú. Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 4. stupeň ochrany
Prírodná rezervácia Vanišovec, k. ú. Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 4. - 5. stupeň ochrany
Chránený areál Kotlina, k. ú. Hlboké, 2. - 3. stupeň ochrany
Prírodná pamiatka Rieka Myjava, k. ú. Podbranč, 4. stupeň ochrany
Národná prírodná rezervácia Zelienka, k. ú. Lakšárska Nová Ves, Šaštín (obec Šaštín –
Stráže), 3. - 5. stupeň ochrany
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Obr.18: Tématická mapa EZÚS SR – kat. územia a maloplošné chránené územia

Obr.19: Prírodná pamiatka Rieka Myjava, 4. stupeň ochrany
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Európska sústava chránených území (NATURA 2000) v EZÚS SR:
Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie, k. ú. Borský Svätý Jur, Čáry, Kúty, Moravský
Svätý Ján, Sekule.

Obr.20: Tématická mapa EZÚS SR – kat. územia a chránené vtáčie územie Záhorské
Pomoravie
Územia európskeho významu:
SKUEV0113 Dlhé lúky, k. ú. Moravský Svätý Ján, 2. stupeň ochrany
SKUEV0115 Bahno, k. ú. Borský Peter (obec Borský Mikuláš), 2. - 5. stupeň ochrany
SKUEV0120 Jasenácke, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 2., 4., 5. stupeň ochrany
SKUEV0162 Grgás, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 2. stupeň ochrany
SKUEV0165 Kútsky les, k. ú. Kúty, 2. stupeň ochrany
SKUEV0166 Ciglát, k. ú. Moravský Svätý Ján, 2. stupeň ochrany
SKUEV0171 Zelienka, k. ú. Lakšárska Nová Ves, Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 3. - 5. stupeň
ochrany
SKUEV0173; SKUEV1173 (3. stupeň ochrany) Kotlina, k. ú. Hlboké, 2. stupeň ochrany
SKUEV0179 Červený rybník, k. ú. Borský Svätý Jur, Lakšárska Nová Ves, 4. stupeň ochrany
SKUEV0213 Gazarka, k. ú. Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 2. stupeň ochrany
SKUEV0220 Šaštínsky potok, k. ú. Lakšárska Nová Ves, Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 2.
stupeň ochrany
SKUEV0226 Vanišovec, k. ú. Šaštín (obec Šaštín – Stráže), 2. stupeň ochrany
SKUEV0311; SKUEV1311 (2. stupeň ochrany) Kačenky, k. ú. Moravský Svätý Ján, Sekule,
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2. stupeň ochrany
SKUEV0314 Morava, k. ú. Kúty, Moravský Svätý Ján, Sekule, 2. stupeň ochrany
SKUEV0520 Horný tok Myjavy, k. ú. Podbranč, 4. stupeň ochrany
SKUEV0523 Lakšárska duna, k. ú. Lakšárska Nová Ves, 2. stupeň ochrany
SKUEV0526 Kalaštovský potok, k. ú. Borský Peter (obec Borský Mikuláš), 2. stupeň
ochrany
SKUEV0527 Gachovec, k. ú. Borský Mikuláš, 2. stupeň ochrany
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy, k. ú. Moravský Svätý Ján, 2. stupeň ochrany
Obr.21: Tématická mapa EZÚS SR – kat. územia a územia európskeho významu

Medzi chránené územia európskeho významu patria:
SKUEV0113 Dlhé lúky = CHKO Záhorie
SKUEV0162 Grgás = CHKO Záhorie
SKUEV0166 Ciglát = CHKO Záhorie
SKUEV0171 Zelienka = Národná prírodná rezervácia Zelienka
SKUEV0179 Červený rybník = Národná prírodná rezervácia Červený rybník
SKUEV0226 Vanišovec = Prírodná rezervácia Vanišovec
Medzi územia európskeho významu, ktorých časť sa prekrýva s chráneným územím
patria:
SKUEV0115 Bahno - Chránený areál Bahno
SKUEV0120 Jasenácke - Prírodná rezervácia Jasenácke
SKUEV0213 Gazarka – CHKO Záhorie
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SKUEV0220 Šaštínsky potok - CHKO Záhorie
SKUEV0226 Vanišovec - CHKO Záhorie
SKUEV0311; SKUEV1311 Kačenky - CHKO Záhorie
SKUEV0314 Morava - CHKO Záhorie
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy - CHKO Záhorie
Nižšie uvádzame niekoľko príkladov na ktoré činnosti sú potrebné súhlasy, prípadne
výnimky v 2 stupni ochrany, keďže sa jedná o rozsiahle územia, ktoré často prekrývajú celé
katastre. Vyšším stupňom ochrany (od 3. stupňa) je jednoduchšie sa vyhnúť a pre investíciu
hľadať inú lokalitu. V 4. a 5. stupni ochrany sa investičné zámery presadzujú len veľmi ťažko
a tvoria skôr výnimku. V zákone č. 543/2002 Z. z. sa jedná o §§ 13 – 16, kde sú všetky
obmedzované činnosti podľa jednotlivých stupňov vymenované. Podľa charakteru plánovanej
činnosti je potrebné posúdiť, či z uvedených činnosti bude potrebné niektoré vykonávať a na
vybrané si potom vyžiadať potrebný súhlas, prípadne požiadať o udelenie výnimky.
Príklady:
2. stupeň ochrany – je zakázaný vjazd a státie motorových vozidiel mimo ciest, čo môže byť
problém ak sa medzi staveniskom a cestou nachádzajú ďalšie parcely, pričom vybudovanie
prístupovej cesty nie je nutné;
2. stupeň ochrany – súhlas sa vyžaduje na:
 oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce, napríklad pri oplotení
staveniska;
 vykonávanie technických geologických prác, banskej činnosti a činnosti vykonávanej
banským spôsobom – niektoré stavebné postupy sa zaraďujú medzi činnosti
vykonávané banským spôsobom;
 umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia za hranicami
zastavaného územia obce – niektoré investície spolufinancované zo fondou EÚ
vyžadujú označenie tabuľami;
 budovanie mototrasy – termín mototrasa nie je zadefinovaný, no môže súvisieť so
sprístupňovaním pozemku;
 umiestnenie krátkodobého prenosného zariadenia, ako je prístrešok, konštrukcia alebo
zariadenie na osvetlenie budov, za hranicami zastavaného územia obce – môže byť
potrebné pre vybavenie staveniska;
 umiestnenie zariadenia na vodnom toku alebo na inej vodnej ploche neslúžiaceho
plavbe alebo správe vodného toku alebo vodného diela – napr. pri výstavbe malej
vodnej elektrárne;
 vypúšťanie vodnej nádrže alebo rybníka – potrebné napr. pri výstavbe malej vodnej
elektrárne.
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2. Druhová ochrana
Druhová ochrana, je ochrana chránených druhov rastlín a živočíchov, ktorá sa
uplatňuje na celom území SR, t. j. aj v tzv. voľnej krajine, teda aj tam, kde nie sú vyhlásené
chránené územia. Obmedzenia, ktoré sú zadefinované v zákone sa uplatňujú na miestach
výskytu jedincov chránených druhov, chránený je každý jedinec. Z hľadiska zámerov a
plánov je dôležité, či sa vplyvy, ktoré činnosťou vzniknú zaradia medzi tie, ktoré majú
negatívny vplyv na chránené druhy. Zjednodušene sa jedná o poškodzovanie a ničenie rastlín
a zraňovanie až usmrtenie živočíchov, pričom u živočíchov sú zakázané aj činnosti, ktoré by
ich mohli vyrušovať. Pre úplnosť uvádzame, že na Slovensku sú chránené všetky druhy
vtákov. Keďže sa vodné toky považujú okrem biotopov aj za migračné koridory chránených
vodných živočíchov je dôležité v projekte malej vodnej elektrárne počítať aj s časťou
prietoku na rybochod hlavne u väčších prietokov, t. j. celkový technicky využiteľný potenciál
vodného toku bude nižší.
Ak sa jedná o lokalitu výskytu chránených druhov a činnosť by na ne mala negatívny
vplyv, je dôležité prehodnotiť zámer, napríklad jeho lokalizáciu, ak je to možné. Keďže vo
vodných tokoch sa zvyčajne vyskytujú chránené živočíchy berie sa u malých vodných
elektrární ohľad na to, že existuje možnosť zmiernenia vplyvu formou rybochodu, inak by ich
výstavba nebola možná. Je potom otázkou dobrej argumentácie, ako sa „znížený“ vplyv
vyhodnotí a či výstavbu malej vodnej elektrárne druhová ochrana znemožní. Je veľmi dobré,
ak sa nová malá vodná elektráreň navrhne v mieste existujúcej prekážky na vodnom toku
napr. hate. V EZÚS SR sa v území vyskytujú tzv. kopánky, umelé kanály, aj keď sa väčšinou
podľa prieskumu územia jedná o takmer stojatú vodu, v prípade, že výstavbou hate je možné
dosiahnuť potrebnú energiu pre malú vodnú elektráreň, sú z hľadiska migrácie, veľmi
vhodným miestom na jej umiestnenie. Zákon č. 543/2002 Z. z. v § 40 taxatívne stanovuje
podmienky za ktorých je možné zo zákazu udeliť výnimku, investičné zámery tam uvedené
nie sú.
Chránené druhy sú vymenované v prílohách vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z..
Vzhľadom na rozsah príloh, obsahujú niekoľko 100 druhov, je pre laika veľmi ťažké posúdiť
lokalitu. Údaje o výskyte chránených druhov nie sú verejne prístupné. V podstate sú 2
riešenia, nechať urobiť prieskum lokality špecialistom, alebo sa informovať na Štátnej
ochrane prírody, či eviduje v lokalite chránené záujmy. Prieskum územia mimo chránených
území nie je podrobný, údaje nie sú systematicky zbierané, skôr majú náhodný charakter. Je
vysoko pravdepodobné, že bez rekognoskácie územia sa nebude nikto vedieť od stola
vyjadriť.
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Obr.22: Kunka žltobruchá – brušná strana – chránený živočích - druh európskeho významu –
spoločenská hodnota 66,38 €/jedinec a druh pre ktorý sa vyhlasujú chránené územia
9.

Všeobecná ochrana

Ustanovenia v úvode zákona sú zaradené do všeobecnej ochrany, patrí medzi ne mimo
iné ochrana biotopov a územného systému ekologickej stability
Ochrana biotopov.
V územnom a stavebnom konaní môže orgán ochrany prírody upozorniť vo vyjadrení,
že činnosťou, ku ktorej sa dáva vyjadrenie, môže dôjsť k poškodeniu alebo zničeniu biotopu
európskeho významu alebo biotopu národného významu a vtedy je na uskutočnenie tejto
činnosti potrebný súhlas obvodného úradu životného prostredia v Senici. Zoznam biotopov je
uvedený v prílohe vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z.. Udelenie súhlasu sa opiera o
ustanovenie: orgán ochrany prírody a krajiny taký súhlas vydá, ak sa v konaní preukáže, že
činnosťou nedôjde k poškodeniu alebo zničeniu biotopu európskeho významu alebo biotopu
národného významu ktoré je v rozpore s požiadavkou ochrany týchto biotopov, ktorou je
obmedzovanie alebo regulovanie zásahov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na priaznivý stav
biotopu. V uvedenom je dôležité, že sa jedná o stav z hľadiska biogeografického regiónu
(podľa usmernenia MŽP SR) a nie jednotlivej dotknutej lokality. V SR sú 2 biogeografické
regióny: alpský a panónsky, čiže sa jedná o pomerne rozsiahle územia. To znamená, že by sa
muselo jednať o činnosť s veľmi veľkým rozsahom, prípadne o výskyt mimoriadne vzácneho
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biotopu (tieto sú zvyčajne územne chránené), aby bolo nutné žiadať súhlas obvodného úradu
životného prostredia v Senici. Investor je povinný žiadať o súhlas, len ak ho na to orgán
ochrany prírody upozorní.
Územný systém ekologickej stability
Tvoria ho biokoridory, biocentrá a interakčné prvky. ÚSESy sa vypracovávajú v rôznej
hierarchickej úrovni od miestnych až po KURS. Sú zapracované do územných plánov.
Biocentrá sú často súčasne chránenými územiami.
Pri plánovaní sú investori, ktorí zamýšľajú vykonávať činnosť, ktorou môžu ohroziť
alebo narušiť územný systém ekologickej stability, povinní zároveň navrhnúť opatrenia, ktoré
prispejú k jeho vytváraniu a udržiavaniu. Pri budovaní malých vodných elektrární, ktoré už
svojou podstatou predstavujú zásah do biokoridoru je takýmto opatrením už v druhovej
ochrane spomínaný rybochod.
Ochrana mokradí.
Pri ochrane mokradí je veľmi dôležitá definícia mokrade, v ktorej sa investor dozvie,
čo všetko v zákone zahŕňa pojem mokraď. Mokraď je územie s močiarmi, slatinami alebo
rašeliniskami, vlhká lúka, prírodná tečúca voda a prírodná stojatá voda vrátane vodného toku
a vodnej plochy s rybníkmi a vodnými nádržami. Na základe uvedeného sa následne môže
rozhodnúť, či sa ho týka povinnosť vyžiadať si súhlas na zmenu stavu mokrade, najmä jej
úpravu zasypávaním, odvodňovaním, ťažbou tŕstia, rašeliny, bahna a riečneho materiálu.
Je možné skonštatovať, že pri plánovanom zásahu, výstavbe malej vodnej elektrárne,
do vodného toku, alebo stojatej vody je potrebný súhlas obvodného úradu životného
prostredia v sídle kraja Bratislava. Žiadosť podáva investor.
10. Ochrana drevín.
Jedná sa o ochranu stromov a kríkov, ktoré rastú mimo lesných pozemkov (ostatné
plochy, trvalé trávne porasty). V tomto prípade rozhoduje stav evidencie pozemku v katastri
nehnuteľností a nie skutočný stav. Napríklad, ak sa jedná o porast, ktorý má charakter lesa, no
rastie na pozemku, ktorý je evidovaný ako trvalý trávnatý porast, jedná sa o ochranu drevín.
Ak je potrebné pripraviť pozemok vyrúbaním drevín a krovín je potrebné požiadať
obec o súhlas. Súhlas sa vyžaduje na stromy, ktoré majú vo výške 130 cm nad zemou obvod
kmeňa väčší ako 40 cm (priemer necelých 13 cm). Pri krovitých porastoch je potrebný súhlas,
ak zaberajú výmeru väčšiu ako 10 m2. Obec v rozhodnutí buď nariadi náhradnú výsadbu,
alebo finančnú náhradu až do výšky spoločenskej hodnoty drevín. Obec môže aj súhlas
neudeliť. V bližší podmienkach k uskutočneniu výrubu sa zvyčajne vyžaduje vykonať výrub
mimo obdobia hniezdenia vtákov (od marca do októbra).
Spoločenská hodnota drevín, ktorou sa určuje výška finančnej náhrady, sa počíta
podľa príloh vo vyhláške MŽP SR č. 24/2003 Z. z.. V území s druhým a tretím stupňom
ochrany sa takýto súhlas vyžaduje vždy (neplatí výnimka o hrúbke a ploche), koná obvodný
úrad životného prostredia v Senici a v území so 4. a 5. stupňom ochrany sú výruby zakázané.
Vzhľadom na pomerne vysoké sumy spoločenských hodnôt drevín, uprednostňujú investori
náhradnú výsadbu, ak ju majú kde uskutočniť.
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Výnimočne je možné stretnúť sa aj s uplatnením iných častí zákona pri obmedzovaní
činnosti, hlavne vtedy, ak tieto najbežnejšie neumožňujú plánovaný zámer zakázať.
 Ochrana prírody vo vzťahu k využívaniu vodných tokov v Českej republike
V Čechách je základným zákonom v oblasti ochrany prírody a krajiny zákon č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ktorý má 2 vykonávacie vyhlášky č. 395/1992 Sb.
a č. 64/2011 Sb.. Zákon o ochrane prírody je zložitý, viacvrstvový, navyše pre uplatnenie
ustanovení zákona je často potrebné posúdenie špecialistom. Po vytipovaní lokality pre
výstavbu malej vodnej elektrárne je vhodné predbežne si overiť na Agentúre ochrany přírody
a krajiny České republiky: Správe CHKO Pálava a Krajské středisko Brno, ktoré zabezpečuje
ochranu prírody po odbornej stránke (kontaktné údaje sú na : http://www.ochranaprirody.cz/),
či v nej eviduje záujmy ochrany prírody. Výkon štátnej správy v územiach, ktoré sa
nachádzajú v EZÚS ČR zabezpečuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, ktorý tiež disponuje
údajmi, prípadne obce, v katastrálnom území ktorých sa investícia plánuje.
Pri uplatňovaní zákona o ochrane prírody a krajiny v praxi môže budovanie plán
postaviť malú vodnú elektráreň ovplyvniť
 územná ochrana,
 druhová ochrana,
 ochrana drevín,
 všeobecná ochrana.
Výnimočne sa môže investor stretnúť aj s inými záujmami ochrany prírody.


Územná ochrana

V záujmovom území EZÚS ČR sa nachádzajú maloplošná zvláště chráněná území z
kategórie přírodní památka a přírodní rezervace, zo soustavy Natura 2000 európsky významné
lokality. Velkoplošné zvláště chráněná území a ptačí oblasti (soustava Natura 2000) neboli na
území EZÚS ČR vyhlásené. Spolu je chránených lokalít sedem.
obec

PP

PR

EV
L

Deštná
Horní Poříčí
Tab.9: Prehľad jednotlivých kategórií chránených území v obciach.
Horní Smržov
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Křetín

x

Lazinov
Letovice

x

Míchov
Pamětice
Petrov
Roubanina
Prostřední Poříčí
Skrchov
Stvolová
Vísky
Vranová

x

Borotín

x

Cetkovice
Malá Roudka
Světlá
Šebetov

x

Uhřice
Úsobrno

x

Vanovice
Velké Opatovice
Tab.9: Pokračovanie tabuľky: „Prehľad jednotlivých kategórií chránených území v obciach“ (
PP - Přírodní památka, PR - Přírodní rezervace, EVL - Evropsky významná lokalita)
V chránených územiach platia tzv. základné podmienky ochrany jednotlivých kategórií
zvlášť chránených území, ktoré vyplývajú zo zákona č. 114/1992 Sb. a tzv. bližšie podmienky
ochrany prírody, ktoré sú ustanovené v predpisoch, ktorými sa jednotlivé zvlášť chránené
územia vyhlasujú. Základné podmienky ochrany jednotlivých kategórií zvlášť chránených
území predstavujú zákazy, ktorých „prelomenie“ je možné, len ak iný verejný záujem
prevažuje nad záujmom ochrany prírody alebo v záujme ochrany prírody alebo ak
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povoľovaná činnosť významne neovplyvní zachovanie stavu predmetu ochrany zvlášť
chráneného územia, t. j. svojím charakterom nepoškodzuje biotu. Napr. v prírodnej pamiatke
je zakázaná jej zmena alebo poškodzovanie, alebo jej hospodárske využitie vedúce k jej
poškodeniu. Bližšie podmienky ochrany prírody predstavujú súhlasy, t. j. na vykonanie
činnosti je potrebné požiadať o súhlas orgán ochrany prírody = Krajský úřad Jihomoravského
kraje.
V sústave Natura 2000, v území EZÚS sú len európsky významné lokality, pre ktoré
sú zadefinované činnosti na ktoré je potrebný súhlas. Na to, aby súhlas mohol byť uvedený,
podobne ako vo zvlášť chránených územiach nesmie dôjsť k závažnému alebo nezvratnému
poškodeniu, prípadne až k zničeniu biotopov a ani biotopov druhov rastlín a živočíchov
(predmet ochrany) a rovnako nesmie dôjsť k narušeniu celistvosti európsky významnej
lokality.
Vo všeobecnosti plánovaní investície, ktorý by mohol ovplyvniť Naturu 2000 je
potrebné požiadať o stanovisko k zámeru z hľadiska jeho vplyvu na európsky významnú
lokalitu príslušný orgán štátnej správy - Krajský úřad Jihomoravského kraje. Ak v stanovisku
orgánu ochrany prírody sa významný vplyv nevylúči je potrebné posudzovanie. Posudzovanie
vykonávajú len autorizované osoby v zmysle zákona 114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny
podľa schválených postupov.
Pre plánovanie malej vodnej elektrárne je dôležité zistiť, či vytypované územie môže
byť v rozpore so záujmami zvlášť chráneného územia alebo európsky významnej lokality v
EZÚS. Najvhodnejšia je samozrejme lokalita, ktorá nezasahuje do chránených území, t. j. je
dôležité minimálne vyhnúť sa hraniciam chráneného územia. Na posúdenie sú dobré rôzne
tématické mapy, napr. na webstránke: mapy.nature.cz, kde je možné vytvoriť si takú tému,
aká je potrebná.
Maloplošná zvláště chráněná území v EZÚS ČR:
Přírodní památka Babolský háj, obec Letovice
Přírodní památka Park Letovice, obec Letovice; stret záujmov MVE – ochrany prírody: rieka
Svitava
Přírodní památka Horní Bělá, obec Šebetov; stret záujmov MVE – ochrany prírody: vodný
tok Belá
Přírodní rezervace Durana, obec Usobrno; stret záujmov MVE – ochrany prírody: Duraňský
potok
Sústava Natura 2000 - Evropsky významná lokalita – EZÚS ČR
3086 Křetín – zámek, obec Křetín
3114 Nad kapličkou, obec Vranová
3040 Borotín – zámek, obec Borotín
Okrem rieky Svitavy v meste Letovice nepredpokladáme reálny stret záujmov pri
plánovaní malej vodnej elektrárne z dôvodu územnej ochrany prírody EZÚS v ČR. Ostatné
vyššie spomenuté toky nie sú reálne využiteľné, keďže tam nie je potenciálny odber
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elektrickej energie (nie je tam elektrické vedenie, ani budovy).
Podrobné informácie o maloplošných zvlášť chránených územiach ako aj o európsky
významných lokalitách je možné získať na webstránke: http://drusop.nature.cz napr. predmet
ochrany, vyhlasovací predpis a v ňom bližšie podmienky ochrany prírody, vymedzenie
územia.

Obr.23: Tématická mapa so zakreslenými hranicami maloplošných zvláště chráněnených
území a evropsky významných lokalít v EZÚS ČR (zdroj: http://drusop.nature.cz).
11. Druhová ochrana
Podľa zákona č. 114/1992 Sb. o ochrane prírody a krajiny sú všetky druhy rastlín a
živočíchov, ktoré sa vyskytujú na území Českej republiky chránené (časť zákona o všeobecnej
ochrane), z nich sú najohrozenejšie druhy zaradené medzi zvlášť (osobitne) chránené a ich
zoznam je uvedený v prílohách č. 2 a 3 vo vyhláške č. 395/1992 Sb..
Všeobecná ochrana obsahuje aj špeciálnu časť, ktorá sa týka ochrany vtákov, ktoré
podľa jej jednotlivých ustanovení zakazuje usmrcovanie a v podstate aj akékoľvek negatívne
zasahovanie do ich životného cyklu.
Zvlášť (osobitne) chránené druhy rastlín a živočíchov sa delia na 3 skupiny podľa
stupňa ohrozenia. Na rozdiel od všeobecnej ochrany, ktorá chráni druh ako taký, u zvlášť
chránených druhov je chránený každý jedinec pre poškodením, ktoré je rozpracované na
zákázané činnosti v ustanoveniach. Samozrejme, že okrem samotných jedincov sú chránené aj
ich biotopy (zjednodušene miesta výskytu).
Pri plánovaní výstavby malej vodnej elektrárne je možné predpokladať výskyt rôznych
zvlášť chránených druhov živočíchov, napr. rýb, obojživelníkov, plazov a samozrejme aj
hmyzu. Výnimočnejšie sa môžu vyskytovať aj zvlášť chránené druhy rastlín. V prípade
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výskytu významnejších populácií zvlášť chránených druhov môžu byť proti výstavbe malej
vodnej elektrárne námietky zo strany ochrany prírody. Keďže vo vodných tokoch sa zvyčajne
vyskytujú zvlášť chránené živočíchy berie sa u malých vodných elektrární ohľad na to, že
existuje možnosť zmiernenia vplyvu formou rybochodu, inak by ich výstavba nebola možná.
Je potom otázkou dobrej argumentácie, ako sa „znížený“ vplyv vyhodnotí a či výstavbu malej
vodnej elektrárne druhová ochrana znemožní. Je veľmi dobré, ak sa nová malá vodná
elektráreň navrhne v mieste existujúcej prekážky na vodnom toku napr. hate. V území EZÚS
ČR je pomerne veľký výskyt historických náhonov, ktoré sú ideálne výstavbu malej vodnej
elektrárne.
Určiť lokalitu výskytu zvlášť chráneného druhu vyžaduje odborné vedomosti, preto
po vytipovania miesta na výstavbu malej vodnej elektrárne je vhodné poradiť sa so
špecialistami, najjednoduchšie na vyššie odporúčanej Správu CHKO Pálava a Krajské
středisko Brno. Voľne dostupných informácií o výskyte zvlášť chránených druhov rastlín a
živočíchov v tzv. voľnej krajine, t. j. tej, ktorá nie je územne chránená, je málo.
V prípade stretu záujmov s ochranou prírody, zvlášť v prípade výskytu kriticky
ohrozených druhov (väčšina významných lokalít je územne chránená) je vhodnejšie
prehodnotiť lokalitu.

Obr.24: larva - mlok skvrnitý - zvlášť chráneného druhu - druh silne ohrozený
12. Ochrana drevín
Osobitne chránené sú „dreviny rastúce mimo les“. Jedná sa o stromy, skupiny stromov,
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stromoradia, kroviny ktoré rastú na nelesných pozemkoch (pozemok, ktorý v katastri
nehnuteľností nemá uvedený druh pozemku „lesný pozemok“) .
Je pravdepodobné, že k stretu záujmov pri výstavbe malej vodnej elektrárne s
ochranou drevín rastúcich mimo les dôjde. Sprievodná vegetácia vodných tokov zvyčajne
nerastie na pozemkoch, ktoré sú v katastry nehnuteľností evidované ako lesné pozemky.
Výrub je možné predpokladať pri potrebnej úprave brehov, alebo pri budovaní derivačných
kanálov, hatí a pod..

Obr.25: Vodný tok Křetínka v meste Letovice s brehovým porastom drevín rastúcich mimo les
Na fotografii je príklad sprievodnej vegetácie vodného toku Křetínka v meste
Letovice. Jedná sa o dreviny rastúce mimo les, keďže pozemok na ktorom rastú nie je v
katastri nehnuteľností evidovaný ako lesný pozemok. T. j. na ich výrub by bol potrebný súhlas
obce a v rozhodnutí bude nariadená náhradná výsadba, ak má investor, alebo obec iné vhodné
pozemky a ak nebude nariadená náhradná výsadba, bude nariadený odvod do rozpočtu obce
za ekologickú ujmu, ktorá výrubom drevín vznikla.
Ak je potrebné z pozemku odstrániť pred vybudovaním malej vodnej elektrárne
dreviny je potrebné požiadať o súhlas, ak obvod kmeňa stromu vo výške 130 cm nad zemou
dosiahne a presiahne 80 cm, tak isto je potrebné požiadať o povolenie, ak súvislé porasty
krovín zaberajú plochu väčšiu ako 40 m2.
Odstraňovanie drevín z pozemku sa vykonáva spravidla v období vegetačného kľudu
(neskorá jeseň až skorá jar), požiadavka je súčasťou rozhodnutia. Súčasťou rozhodnutia môže
byť aj uloženie náhradnej výsadby vrátane starostlivosti o sadenice za zmiernenie ekologickej
ujmy, ktorá odstránením drevín vznikla, ak orgán ochrany prírody (spravidla obec) neuloží
náhradnú výsadbu a odstránenie sa vykoná z dôvodu výstavby platí povinnosť zaplatiť odvod
do rozpočtu obce.
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13. Všeobecná ochrana
Krajinný ráz.
Krajinný ráz predstavuje významnú hodnotu zachovalého prírodného a kultúrneho
prostredia a je chránený pred znehodnotením.
Zásahy do krajinného rázu, hlavne umiestňovanie a povolovanie stavieb, môžu byť
povolené len s ohľadom na významné krajinné prvky, zvlášť chránené územia, kultúrne
dominanty krajiny, harmonickú primeranosť a vzťahy v krajine. Ak by sa stavbou, napr.
malou vodnou elektrárňou mohol zmeniť krajinný ráz je potrebný súhlas orgánu ochrany
prírody (obecních úřadů obcí s rozšířenou působností). V tomto prípade je ťažké
predpokladať, či vybudovanie malej vodnej elektrárne, nového prvku v krajine, bude
vyžadovať súhlas ako aj to, či bude udelený, keďže hodnotenia obsahujú subjektívne prvky,
hlavne v časti ohľadu na harmonickú primeranosť a vzťahy v krajine. Najjednoduchšie je
informovať sa u orgánu ochrany prírody, v tomto prípade je ním obec.
Hodnotenie krajinného rázu pozostáva vo všeobecnosti z opisu a vyhodnotenia znakov
a hodnôt. V zákone je to zadefinované pomerne široko a nie je k tomu žiaden záväzný
vykonávací predpis, ktorý by riešil detaily. Je možné použíť vypracované metodiky, prípadne
ich kombinácie: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě (metodické
doporučení). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) 1999, Míchal, I. et al.;
Metodický podklad hodnocení krajinného rázu v chráněných krajinných oblastech. SCHKO
ČR 1997, Bukáček, R.; Matějka, P. a kol.; Hodnocení krajinného rázu představované Doc.
Ing. arch. I. Vorlem, Csc.; Hodnocení krajinného rázu představované Doc. Ing. arch. J.
Löwem; Löw, J. a Míchal, I.: Krajinný ráz. Lesnická práce. Kostelec nad Černými lesy 2003.
(Publikace); Posouzení vlivu navrhované stavby, činnosti nebo změny využití území na
krajinný ráz – metodický postup. ČVUT. Praha 2004. I. Vorel; R. Bukáček; P. Matějka; M.
Culek; P. Sklenička.
Na ochranu krajinného rázu môže krajský úrad vyhlásiť všeobecne záväzným
predpisom prírodný park. Na dotknutom území je k katastrálnych územiach Petrov a Letovice
vyhlásená časť Přírodního parku Halasov Kunštátsko.
ÚSES
Územný systém ekologickej stability je sieť navzájom prepojených prírodný lokalít,
ktoré zabezpečujú ekologickú rovnováhu v krajine. Existuje niekoľko hierarchických úrovní –
od najpodrobnejších miestnych (lokálnych) ÚSESov až po provinciálne a biosférické ÚSESy.
Skladajú sa z biocentier, biokoridorov a interakčných prvkov.
Údaje z ÚSESov sa preberajú do rôznej dokumentácie, ktorá rieši usporiadanie
územia, kde sú potom zohľadňované, čiže de facto chránené. Ochrana ÚSESu je verejným
záujmom.
Významné krajinné prvky
Významné krajinné prvky sú chránené pred poškodzovaním a ničením, ak by k
ničeniu alebo ohrozeniu, prípadne oslabeniu jeho ekostabilizačnej funkcie mohlo dôjsť je
potrebné získať záväzné stanovisko ochrany prírody (obce). Medzi takéto zásahy podľa
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zákona patrí mimo iného umiestňovanie stavieb.
Významné krajinné prvky zo zákona sú všetky lesy, rašeliniská, vodné toky, rybníky,
jazera a údolné nivy. Okrem toho poznáme aj registrované významné krajinné prvky, ktorými
môžu byť mokrade, medze, trvalé trávne porasty a iné. Zapisuje sa na základe podnetu po
splnení aspoň jednej z troch požiadaviek – vytvára typický vzhľad krajiny a/alebo prispieva k
jej estetickej hodnote a/alebo prispieva k udržaniu ekologickej stability. Registráciu je možné
zrušiť len v prípade verejného záujmu. Orgánom ochrany prírody pre vydanie záväzného
stanoviska sú obce, kde je možné zistiť, aké významné krajinné prvky sú v katastrálnom
území evidované. Rozhodnutia o registrácii sa doručujú aj územne príslušnému stavebnému
úradu. V EZÚS ČR sa nachádza niekoľko registrovaných krajinných prvkov.
K stretu záujmov a potrebe súhlasu pri výstavbe malej vodnej elektrárne dôjde vždy,
keďže vodný tok, ktorého energia sa v malej vodnej elektrárni využíva predstavu zákonom
zadefinovaný významný krajinný prvok a bude sa jednať o umiestnenie stavby.
3.1. Prehľad dostupných technológií pre malé vodné elektrárne
Snaha ľudstva o využívanie vodnej energie bola od počiatkov obmedzovaná
dostupnosťou vhodných technológií súvisiacich s fenoménom využívania energie ukrytej
v akejkoľvek forme vody. Prvé zmienky o využití vodnej energie siahajú do obdobia 600
rokov pred naším letopočtom, kedy sa pomocou vodného kolesa dopravovala voda do
zavlažovacieho kanála. Prvým zariadením teda, pri využití ktorého bolo potrebné využiť
aspoň empirický výskum bolo vodné koleso, ktoré bolo v minulosti aj súčasťou mlynov.
Základné teórie vodných motorov boli položené až v 18. storočí (Torricelli, Bernoulli,
Euler). Na základe týchto poznatkov boli na začiatku 19. storočia zostrojené a používané prvé
vodné turbíny. Zásadný obrat vo využívaní vodnej energie nastal s rozvojom elektrizačnej
siete, ktorá umožňuje dopraviť vyrobenú elektrickú energiu k spotrebiteľovi aj na väčšiu
vzdialenosť.
Základnou charakteristikou každého toku, ktorý je posudzovaný z hľadiska využitia
vodnej energie je spád H a prietok resp. objem vody Q, ktorý za jednotku času pretečie
posudzovaným profilom vodného toku. Pre teoretický výkon vodného motora, resp. turbíny
teda platí:
(W, m, m3s-1, kgm-3, ms-2),
kde je hustota vody ( pre čistú vodu 1000 kgm-3 ) a g je gravitačná konštanta (9,81 , ms-2 ).
Teoretický výkon P je potrebné znížiť o všetky straty v reťazci premeny potenciálnej a
kinetickej energie na elektrickú, pretože premena hydraulickej energie na mechanickú a ďalej
na elektrickú je spojená so stratami. Straty sú objemové, hydraulické, mechanické a straty
vlastného generátora. Pre zjednodušené výpočty straty vrátane konštanty hustoty vody
a gravitačnej konštanty vyjadruje konštanta K, ktorej hodnota je v rozmedzí od 5 do 8,5
a závisí od použitej technológie. Výsledkom je hodnota, ktorá v začiatkoch posudzovania
vodného toku dostatočne presne napovie, či má význam uvažovať o investícii do MVE
(Hodák, Dušička, 1998):
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(kW, m, m3s-1, - )
A napokon, pre množstvo vyrobenej energie na prahu elektrárne pri výkone P (Hodák,
Dušička, 1998)::
(kWh, kW, hod),
kde t je čas prevádzky MVE, ktorý je daný lokalitou a vodnatosťou toku.
V procese projektovania malej vodnej elektrárne a návrhu turbíny sa však už vychádza
z údajov o prietoku na danom toku, ktorý charakterizuje ročná odtoková krivka. Odtoková
krivka je grafickým znázornením trvania prietokov počas roka. Udáva teda prietok pre určitý
počet dní v roku. Odtokové krivky sa obyčajne zostrojujú z priemerných hodnôt dlhšieho
časového obdobia, aby sa vylúčil vplyv mokrých a suchých rokov. Vodná elektráreň sa potom
obvykle projektuje na 90 až 180 denný prietok, pričom v našich zemepisných šírkach je to 90
až 120 (Kminiak 1990), resp 180 denný prietok. Príslušné údaje o prietoku investor, resp.
projektant získa z Českého hydrometeorologického ústavu v Českej republike a Slovenského
hydrometeorologického ústavu v Slovenskej republike alebo u príslušného správcu toku –
povodia.
M denné prietoky za obdobie 1981 - 2010 (m3s-1)

Tok: Svitava, Letovice
Qa [m3.s-1]
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1,62
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Tab.10: Denné prietoky, Svitava, Letovice
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Obr.26: Grafické zobrazenie odtokových pomerov – odtoková krivka, tok Svitava, profil
Letovice
Tok: Myjava, Šaštín Stráže

M denné prietoky za obdobie 1961 - 2000 (m3s-1)

Qa [m3.s-1]
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2,71

5,18

3,12

1,9

1,15

0,675

0,38

0,21

Tab.11: Denné prietoky, Myjava, Šaštín Stráže
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Obr.27: Grafické zobrazenie odtokových pomerov – odtoková krivka, tok Myjava, profil
Šaštín Stráže
Tak v Slovenskej, ako aj v Českej republike sú MVE klasifikované v podobných
normách: ČSN (STN) 75 0128. MVE v posudzovaných územiach sú kategorizované ako
elektrárne s výkonom do 35 kW, resp. MVE kategórie IV podľa ČSN(STN 73 6881).
Z rekognoskácie záujmového územia vyplýva, že v návrhu vhodnej technológie pre
MVE sa treba orientovať na turbíny pracujúce v podmienkach malých spádov a prietokov. Sú
to Kaplanove turbíny, Bankiho turbíny, vírové turbíny a napr. aj turbína SETUR a
Archimedova turbína. Návrh a výber vhodnej technológie je však vhodné ponechať na
projektanta celého diela.
Kaplanova turbína.
Kaplanova turbina je jednou z najčastejšie používaných turbín v MVE s malým
spádom od 2 do 70 metrov a prietokom od 0,15 až do niekoľko desiatok m3s-1. Výhodou
Kaplanovej turbíny sú malé náklady na stavebnú časť a vysoká účinnosť – až 86 %. Cena
turbíny je pomerne vysoká, čo ju spolu s vyššími prevádzkovými nákladami znevýhodňuje
oproti iným turbínam.
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Obr.28: Kaplanova turbína (Voith-Siemens, 2005).
Bankiho turbína.
Bankiho turbína je vhodná napoužitie v malých tokoch, ktorej účinnosť je okolo 80 %.
Je veľmi jednoduchá, dokonca použiteľná aj v amatérskych podmienkach, no nepožíva sa pre
spády menšie ako 2 m. Využiteľný rozsah spádov je teda 2 až 30 m. Pracuje s prietokmi 0,02
až 2 m3s-1. Je vhodná na použitie v posudzovanom záujmovom území.

Obr.29: Bankiho turbína (members.tripod.com/hydrodocs_1/turbines.html).
Vírová turbína.
Pomerne nová, málo rozšírená turbína pracujúca pri spádoch od 0,7 m, vhodná do
podmienok v záujmovom území.
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Obr.30: Vírová turbína (Maukš, 2009).
SETUR turbína.
SETUR je bezlopatková turbína pracujúca s malými prietokmi a spádmi s účinnosťou
okolo 66%. Najmenší prietok , ktorý je turbína schopná spracovať je 0,004 m3s-1, najväčšia
hodnota prietoku podľa modelu turbíny je 0,5 m3s-1. Využiteľný spád je v rozmedzí 1,8 – 20
m, tiež podľa modelu turbíny. Je vhodná na použitie v posudzovanom záujmovom území.

Obr.31: Turbína SETUR (Šťěrba, 2003).
Archimedova turbína.
Princíp Archimedovej turbíny siaha do staroveku, ale až v 19. storočí francúzsky
inžinier Navier rozpracoval a navrhol vodné koleso s využitím Archimedovej skrutky. Neskôr
bol princíp rozvinutý do podoby vodnej turbíny, ktorú nazývame Archimedova turbína.
Archimedova turbína je navrhovaná do tokov s nízkymi spádmi (1 - 10 m) a malými
prietokmi (0,1 -10 m3s-1). Je považovaná za turbínu „priateľskú“ k vodným živočíchom, čo ju
predurčuje na použitie v lokalitách, kde sa kladie dôraz na ochranu vodnej fauny.
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Obr.32: Archimedova turbína, princíp (GESS-CZ, 1998).
Archimedova turbína sa vyznačuje jednoduchou konštrukciou, pomerne vysokou
účinnosťou (pri malej hltnosti – 20 % má účinnosť okolo 75%), dlhou životnosťou. Stavebné
náklady sú oproti tradičným turbínam nízke, môže byť integrovaná do hate. Je vhodná na
použitie v posudzovanom záujmovom území. Jej hlavnou nevýhodou je však hluk dosahujúci
80 dB, ktorého hladina môže byť znížená vhodným konštrukčným riešením.
3.2. Vplyv výškového potenciálu a prietoku v posudzovanej lokalite na voľbu
technológie a ekononické aspekty jednotlivých variantov.
Najjednoduhším spôsobom, ako sa zorientovať vo veľkom množstve turbín je použitie
spoločného grafu základných charakteristík turbín podľa prietoku a spádu.
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Obr.33: Výber turbín podľa prietoku a spádu. (http://www.ekowatt.cz/)
Z vyššie uvedeného grafu vyplýva, že v regiónoch EZÚS na českej aj slovenskej
strane sa uplatnia najmä turbíny Bankiho a Kaplanova. Najnovšie výskumy ešte umožňujú aj
použitie vírových turbín a turbín založených na princípe Archimedovej špirály. Ako vidno,
oblasť mikro prietokov a spádov vôbec nie je na grafe určujúcom pracovné podmienky turbín
pokrytá vhodnou technológiou. V tomto priestore sa uplatnia najmä inovačné produkty, medzi
ktoré patrí aj turbína SETUR. Graf potom vyzerá takto:
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Obr.34: Výber turbín podľa prietoku a spádu vrátane SETUR turbíny.
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Tab.12: Prevádzkové parametre turbíny SETUR a cena v €.
Z prevádzkových parametrov turbíny SETUR a modifikovaného grafu môžeme teraz
usúdiť, že je možné využiť aj podstatne nižšie spády a prietoky ako je v praxi vyžitia
potenciálu vody na energetické účely zvyčajné. Vhodnosť celej investície by však mal
posúdiť tak, ako bolo spomenuté skôr projektant, najmä v prípade využitia turbíny SETUR
na väčších spádoch a prietokoch. V aplikáciách využitia najmenších spádov a prietokov sa
treba orientovať podľa odporučenia výrobcu tak, aby investícia naplnila očakávania.
3.2.1. Ekonomické aspekty výstavby malej vodnej elektrárne.
Využitie energie vody je kapitálovo náročná investícia s dlhou dobou návratnosti,
ktorá sa pohybuje v rozmedzí 10 až 25 rokov v závisloti od spôsobu financovania. Celý
investičný zámer charakterizujú technológie s pomerne dlhými dodacími dobami, dlhou
výstavbou, vyžitie štúdií uskutočniteľnosti, plánovania, projektovania a súvisiacich
inžinierskych prác. Výslednú hodnotu investície určujú najmä:
 inžiniering stavby vrátane výstavby úplnej infraštruktúry, prípadne aj výskum a vývoj
 náklady na dodávku zariadenia.
Inžiniering stavby zahŕňa:
 výstavbu priehradnej nádrže, hate, prípadne prívodných kanálov a náhonov; výstavbu
budov umiestnenia technológie,
 výstavbu prístupovej infraštruktúry do elektrizačnej siete, ktorej cena môže
významnou mierou prispieť k navýšeniu nákladov investície v prípade veľkej
vzdialenosti od elektrizačnej siete,
 pripojenie k elektrizačnej sieti,
 projekčnú a plánovaciu činnosť atď..
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Na základe zhodnotenia niekoľkých uskutočnených investičných zámerov výstavby
MVE sa dá očakávať, že cena za výstavbu malej vodnej elektrárne s výkonom do 100 kW je
na úrovni 6 000 € až 10 000 € za 1 kW inštalovaného výkonu podľa použitej technológie
a vzdialenosti pripojenia k miestu spotreby. Táto cena by mala pokrývať všetky výdavky
spojené s výstavbou.
Iná situácia nastane v prípade využitia najmenších prietokov, kde sa aplikáciou
technológie optimalizovanej do vyššie spomenutých prevádzkových podmienok dosiahne
cena za 1 kW inštalovaného výkonu aj menej ako 5000 €, ktorá je však do veľkej miery
závislá od schopností stavebníka svojpomocne dielo postaviť a následne prevádzkovať tak,
aby sa energia aj v mieste výroby spotrebovala.
3.2. Vplyv výškového potenciálu a prietoku v posudzovanej lokalite na voľbu
technológie a ekononické aspekty jednotlivých variantov.
Najjednoduhším spôsobom, ako sa zorientovať vo veľkom množstve turbín je použitie
spoločného grafu základných charakteristík turbín podľa prietoku a spádu.
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Obr.33: Výber turbín podľa prietoku a spádu. (http://www.ekowatt.cz/)
Z vyššie uvedeného grafu vyplýva, že v regiónoch EZÚS na českej aj slovenskej
strane sa uplatnia najmä turbíny Bankiho a Kaplanova. Najnovšie výskumy ešte umožňujú aj
použitie vírových turbín a turbín založených na princípe Archimedovej špirály. Ako vidno,
oblasť mikro prietokov a spádov vôbec nie je na grafe určujúcom pracovné podmienky turbín
pokrytá vhodnou technológiou. V tomto priestore sa uplatnia najmä inovačné produkty, medzi
ktoré patrí aj turbína SETUR. Graf potom vyzerá takto:
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Obr.34: Výber turbín podľa prietoku a spádu vrátane SETUR turbíny.
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Tab.12: Prevádzkové parametre turbíny SETUR a cena v €.
Z prevádzkových parametrov turbíny SETUR a modifikovaného grafu môžeme teraz
usúdiť, že je možné využiť aj podstatne nižšie spády a prietoky ako je v praxi vyžitia
potenciálu vody na energetické účely zvyčajné. Vhodnosť celej investície by však mal
posúdiť tak, ako bolo spomenuté skôr projektant, najmä v prípade využitia turbíny SETUR
na väčších spádoch a prietokoch. V aplikáciách využitia najmenších spádov a prietokov sa
treba orientovať podľa odporučenia výrobcu tak, aby investícia naplnila očakávania.
3.2.1. Ekonomické aspekty výstavby malej vodnej elektrárne.
Využitie energie vody je kapitálovo náročná investícia s dlhou dobou návratnosti,
ktorá sa pohybuje v rozmedzí 10 až 25 rokov v závisloti od spôsobu financovania. Celý
investičný zámer charakterizujú technológie s pomerne dlhými dodacími dobami, dlhou
výstavbou, vyžitie štúdií uskutočniteľnosti, plánovania, projektovania a súvisiacich
inžinierskych prác. Výslednú hodnotu investície určujú najmä:
 inžiniering stavby vrátane výstavby úplnej infraštruktúry, prípadne aj výskum a vývoj
 náklady na dodávku zariadenia.
Inžiniering stavby zahŕňa:
 výstavbu priehradnej nádrže, hate, prípadne prívodných kanálov a náhonov; výstavbu
budov umiestnenia technológie,
 výstavbu prístupovej infraštruktúry do elektrizačnej siete, ktorej cena môže
významnou mierou prispieť k navýšeniu nákladov investície v prípade veľkej
vzdialenosti od elektrizačnej siete,
 pripojenie k elektrizačnej sieti,
 projekčnú a plánovaciu činnosť atď..
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Na základe zhodnotenia niekoľkých uskutočnených investičných zámerov výstavby
MVE sa dá očakávať, že cena za výstavbu malej vodnej elektrárne s výkonom do 100 kW je
na úrovni 6 000 € až 10 000 € za 1 kW inštalovaného výkonu podľa použitej technológie
a vzdialenosti pripojenia k miestu spotreby. Táto cena by mala pokrývať všetky výdavky
spojené s výstavbou.
Iná situácia nastane v prípade využitia najmenších prietokov, kde sa aplikáciou
technológie optimalizovanej do vyššie spomenutých prevádzkových podmienok dosiahne
cena za 1 kW inštalovaného výkonu aj menej ako 5000 €, ktorá je však do veľkej miery
závislá od schopností stavebníka svojpomocne dielo postaviť a následne prevádzkovať tak,
aby sa energia aj v mieste výroby spotrebovala.
3.3. Stavby vodných diel a nutná infraštruktúra malých vodných elektrární.
Úvahy o výstavbe malej vodnej elektrárne by vždy mali začať hodnotením
hydroenergetického potenciálu príslušného toku. Na základe rekognoskácie záujmového
územia na českej strane sa sa dá povedať, že sa bude jednať o mikrozdroje s inštalovaným
výkonom do cca 60 kW, tok Svitava, profil za sútokom Svitavy a Křetínky (na základe
rekognoskácie územia a výpočtu). Na základe rekognoskácie záujmového územia na
slovenskej strane sa dá povedať, že sa bude jednať o mikrozdroje s inštalovaným výkonom
max. do 116 kW ,tok Teplica, profil Sobotište (Koncepcia využitia hydroenergetického
potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, Príloha 2 - Technicky využiteľný
hydroenergetický potenciál pre MVE, 2011). Obidve záujmové územia disponujú spádom do
hodnoty 4m. Z tohto dôvodu sa bude jednať o nízkotlakové vodné diela (spád do 10 až 20
m). Vzhľadom na to, že v záujmovom území sa nepredpokladá výstavba priehradového
vodného diela je zrejmé, že sa treba zamerať na hydroenergetické diela haťové, alebo
derivačné. Je vhodné, aby výstavba vodného diela korešpondovala s navrhnutými
protipovodňovými opatreniami.

Obr.35: Hydroenergetické dielo a) priehradové, b) haťové, c) derivačné, 1 – koryto rieky, 2 –
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vzdúvacie zariadenie, 3 – elektráreň, 4 – derivačný privádzač (Kminiak, 1990)
Haťové dielo.
Ako už bolo povedané v kapitole 1.3.2 hať je konštrukcia, kde prietokom vody cez
konštrukciu vzniká hydraulický jav, ktorý nazývame prepad. Hate predstavujú miesto, kde
dochádza k vzdutiu hladiny vody, čo priamo súvisí so zvýšením spádu. Optimálne
umiestnenie vodného diela haťového typu je na toku s väčším spádom a s hlbším a úzkym
korytom (Kminiak, 1990). Pri výstavbe haťového diela treba dodržať najmä nasledovné
zásady:
 hať musí mať prepad (zvládnutie veľkej vody)
 hať musí byť otvárateľná (nesmie obmedziť prietok)
 nesmie sa obmedziť prietokový profil
 vtok do turbíny musí byť chránený proti vniknutiu aj hrubých nečistôt

Obr.36: Názorná schéma haťovej elektrárne.
1 – turbínová stanica, 2 – jemné hrablice, 3 – zvýšený prah, 4 – pohyblivá hať, 5 – hrubé
hrablice, 6 – brehová hrádza, (Kminiak, 1990)
Poznáme niekoľko druhov dispozičného riešenia haťovej elektrárne, ktoré sú
charakteristické umiestnením turbínovej stanice vo vodnom diele haťového typu. Vždy závisí
od miestnych podmienok, ktoré sú určujúce pri výbere dispozičného riešenia vodného diela.
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Obr.37: Dispozičné riešenia haťovej vodnej elektrárne.
a – obojstranný zárez, 1 turbínová stanica, b - obojstranný zárez, 2 turbínové stanice
c – jednostranný zárez, 1 turbínová stanica, d – turbínová stanica v pilieri hate,
e – turbínová stanica v krátkom kanáli pri hati, (Kminiak, 1990)
Derivačné dielo.

Obr.38: Derivačná vodná elektráreň, beztlakový privádzač.
1 – turbínová stanica, 2 – jemné hrablice, 3 – jalový výpust, 4 – jalový žľab, 5 - prepadová
hrana, 6 – odpadový kanál, 7 - hať, 8 – zvýšený prah, 9 – hrubé hrablice, 10 – náhon,
(Kminiak, 1990)
Tam kde tok svojim tvarom umožňuje vybudovanie krátkeho derivačného kanála je
vhodné túto vlastnosť využiť na výstavbu derivačnej vodnej elektrárne. Tak ako v prípade
haťovej elektrárne je súčasťou diela hať, ktorá sa využíva na zdutie vodnej hladiny v mieste
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vtoku do derivačného kanála. Samotná technologická časť elektrárne je potom postavená na
konci derivačného kanála, resp. privádzača. Do derivačného kanála je vhodné umiestniť
zábrany na odchytenie nečistôt, hrablice a zvýšiť na vtoku do kanála prah z dôvodu
plávajúcich nečistôt (Kminiak, 1990). Obmedzujúcim činiteľom pri výstavbe derivačnej
elektrárne je dĺžka derivačného kanála, ktorá môže celé dielo predražiť a tým aj podstatne
znížiť jeho návratnosť.
Aj derivačná vodná elektráreň môže byť postavená vo viacerých variantoch. Sú to:
 derivačná elektráreň s beztlakovým privádzačom, s voľnou hladinou,
 derivačná elektráreň s tlakovým privádzačom,
 kombinácia.

Obr.39: Derivačné MVE, kombinácia tlakového a beztlakového privádzača. (Kminiak, 1990)
Elektrické zariadenia MVE.
Generátor patrí medzi najdôležitejšie elektrické zariadenia malej vodnej elektrárne.
K premene mechanickej energie turbíny na elektrickú dochádza v elektrickom generátore.
Podľa konštrukcie poznáme generátory striedavé, najčastejšie trojfázové a jednosmerné.
Jednosmerné generátory – dynamá vyrábajú jednosmerný prúd. Používajú sa pre najmenšie
výkony často v ostrovnej prevádzke spolu s akumulátorom. Striedavé generátory, synchrónne
alebo asynchrónne sa používajú na výrobu elektrického prúdu v elektrárňach s vyššími
výkonmi. Najčastejšie sa používajú asynchrónne generátory. Navrhujú sa tak, aby boli
výkonovo čo najbližšie k maximálnemu výkonu turbíny.
Medzi ďalšie elektrické zariadenia MVE patrí káblová prípojka, v prípade použitia
rôznych napäťových úrovní aj transformátor, spínacie a istiace prvky, meracie prístroje,
poistné a zabezpečovacie obvody, riadiace systémy a automatizačné systémy
a zabezpečovacie systémy.
Inžinierske siete.
V procese vyhodnocovania vhodnosti danej lokality netreba zabudnúť aj na „klasické
inžinierske siete, ako sú pozemné komunikácie (cesty), vodovod a kanalizácia, ktoré sú
potrebné nielen v čase výstavby, ale aj v čase prevádzky diela. Dôležitou je aj prítomnosť
dátovej siete, ktorá umožňuje diaľkový dohľad nad vybudovanou technológiou.
Nezanedbateľným je aj architektonické stvárnenie vodného diela v prípade, že sa toto situuje
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do blízkosti obydlí, oddychových zón a pod..

Obr.40: Príklad architektonického riešenia malej vodnej elektrárne.
(Hodák, Dušička, 1998)
Zmapovanie nových lokalít s potenciálom, ktorý dáva predpoklady pre ekonomicky
prijateľné využitie
Na základe podrobného prieskumu územia, pri ktorom boli na mieste
 posudzované toky v území EZÚS ako v Českej tak aj v Slovenskej republike,
 vrátane odhadu teoretického hydroenergetického potenciálu,
 možností odberu vyrobenej energie,
 prítomnosti iných stavieb, či už v samotnom vodnom toku (napr. hate, priehrady),
prípadne na brehu,
 ako aj existujúcich vodných diel z minulosti, akými boli náhony mlynov,
boli vytipované nasledujúce toky a lokality s potenciálom, ktorý dáva predpoklady pre
ekonomicky prijateľné využitie, pričom tieto sú zobrazené v prílohe č.12:




2007
2013

v EZÚS SR sú to lokality na vodnom toku


Myjava,



Teplica,

v EZÚS ČR na vodnom toku


Svitava,



Křetínka,
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EZÚS SR
V SR je schválený dokument: Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu
vodných tokov SR do roku 2030, ktorý bol posúdený v procese SEA podľa zákona č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a je pre umiestňovanie malých vodných
elektrární viac – menej záväzný. V prílohe č. 1 koncepcie v poslednom odstavci je síce
uvedená možno dopĺňania profilov na základe dodatočných návrhov správcom vodného toku
pre MVE do 0,1 MW inštalovaného výkonu, no návrh môže byť aj zamietnutý.
V EZÚS SR sú najvhodnejšie z hľadiska výstavby malej vodnej elektrárne dva toky:
Myjava a Teplica.
Údaje o možnom inštalovanom výkone boli prebrané z citovanej koncepcie.
Vzhľadom na suché leto v roku 2013, kedy bol určovaný možný inštalovaný výkon na
základe nameraných údajov, ktorý bol nižší, sme sa pri hodnotení rozhodli použiť údaje z
koncepcie, ktoré lepšie vyjadrujú bežný priemer.
Myjava
Rieka Myjava nie je pre hydroenergetické využitie vhodná v k. ú. Podbranč, pretože
samotný vodný tok so svojimi biotopmi je chráneným územím so štvrtým stupňom ochrany
(druhým najprísnejším stupňom ochrany v päťstupňovej škále) a je len veľmi ťažko
predpokladať, že by sa dalo nájsť také riešenie pre hydroenergetické zhodnotenie toku, ktoré
by nebolo v rozpore s verejným záujmom ochrany toku. Vo všeobecnosti je možné sa o to
pokúsiť, no nie je predpoklad na úspech, keďže ochranári, či už štátni, alebo mimovládni
vnímajú takúto výstavbu veľmi negatívne.
Ostatná časť toku je hydroenergeticky využiteľná, v podstate limitujúcim faktorom pre
jej umiestnenie by mohlo byť pripojenie k distribučnej sieti resp. sústave. V Koncepcii
využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 sú vytipované dva
profily, ktoré boli označené ako teoretické, no v konečnom zozname sa neocitli pre nesúhlas
Štátnej ochrany prírody SR a/alebo Slovenského rybárskeho zväzu. Vzhľadom na
predpokladaný maximálny inštalovaný výkon 0,07 MW je možné predpokladať, že by aj iný
profil, hlavne ak by sa získal súhlas Štátnej ochrany prírody SR a Slovenského rybárskeho
zväzu mohol by byť na základe dodatočného návrhu správcom vodného toku doplnený.
Obidva profily, ktoré sú uvedené v prílohe teoreticky využiteľného hydroenergetického
potenciálu sú posúdené z hľadiska ich možného reálneho hydroenergetického využitia vrátane
návrhu riešenia na odstránenie nesúhlasu Štátnej ochrany prírody SR a/alebo Slovenského
rybárskeho zväzu s energetickým využitím týchto profilov.
Vodný profil Šaštín Stráže sa nachádza na riečnom kilometri cca 12,9 km.
Predpokladaný maximálny inštalovaný výkon je 0,07 MW. Predpokladaná ročná výroba je
0,332 GWh. Pri cene platnej v roku 2013 pre výrobcov energie z vodnej energie s celkovým
inštalovaným výkonom do 1 MW vo výške 109,80 eura/MWh, by bola cena za
predpokladané množstvo vyrobenej elektrickej energie 332 x 109,80 = 36 450,- eura.
Vodný profil Kuklov sa nachádza na riečnom kilometri cca 5,7 km. Predpokladaný
maximálny inštalovaný výkon je 0,065 MW. Predpokladaná ročná výroba je 0,251 GWh. Pri
cene platnej v roku 2013 pre výrobcov energie z vodnej energie s celkovým inštalovaným
výkonom do 1 MW vo výške 109,80 eura/MWh, by bola cena za predpokladané množstvo
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vyrobenej elektrickej energie 251 x 109,80 = 27 560,- eura.
Teplica
Rieka Teplica je v súčasnosti v blízkosti k. ú. Sobotište hydroenergeticky využívaná na
priehrade Kunov, kde je vybudovaná malá vodná elektráreň. Priehrada Kunov zasahuje do k.
ú. Sobotište. Na rieke Teplica je v Koncepcii využitia hydroenergetického potenciálu vodných
tokov SR do roku 2030 vytipovaný jeden profil, ktorý je ako jediný v regióne EZÚS SR
zaradený medzi ekologicky využiteľný hydroenergetický potenciál, t. j. predbežne s
vybudovaním súhlasili Štátna ochrana prírody SR a Slovenský rybársky zväz. Okrem tohto
profilu, ktorý sa nachádza priamo v centre obce Sobotište by v k. ú Sobotište mohol byť
vytipovaný aj iný profil, keďže výstavba v centre obce by sa mohla skončiť nepochopením zo
strany občanov. Predpokladáme, že súhlas bol daný z dôvodu vybudovanej funkčnej hate
a existencie bývalého mlyna, keďže momentálne sa budovanie malej vodnej elektrárne
podmieňuje vybudovaním rybochodu (biokoridoru), čo by odstránilo migračnú prekážku na
toku. V prípade úvahy nad iným profilom , keďže hydroenergetický potenciál na toku je
zaujímavý, by potenciálny investor mohol ponúknuť revitalizáciu riečneho dna sprietočnením
(odstránením) hate, čo by mohlo byť hodnotené kladne pri jednaní o doplnení dodatočného
návrhu profilu.
Vodný profil Sobotište sa nachádza na riečnom kilometri cca 15 km. Predpokladaný
inštalovaný výkon je 0,116 MW. Predpokladaná ročná výroba je 0,540 GWh. Pri cene platnej
v roku 2013 pre výrobcov energie z vodnej energie s celkovým inštalovaným výkonom do 1
MW vo výške 109,80 eura/MWh, by bola cena za predpokladané množstvo vyrobenej
elektrickej energie 540 x 109,80 = 59 290,- eura.
EZÚS ČR
V ČR nie je schválený dokument, ktorý by určoval miesta teoreticky využiteľného
hydroenergetického potenciálu, prípadne ekologicky využiteľného hydroenergetického
potenciálu. Všetky profily boli vytipované počas prieskumu územia a na ekonomické
zhodnotenie sme vytipovali najzaujímavejšie z nich.
Křetínka
Vodný tok Křetínka je hydroenergeticky zaujímavý, čo dokazuje aj jeho
hydroenergetické využitie na Letovickej priehrade. V podstate je využiteľný ako medzi
priehradou a sútokom so Svitavou, tak aj nad priehradou. Keďže vybudovanie v meste
Letovice by sa pravdepodobne pre zástavbu v okolí toku ťažšie presadzovalo rozhodli sme sa
ekonomicky vyhodnotiť tok nad priehradou v obci Prostřední Poříčí, v ktorej sa v minulosti
nachádzal mlyn (dnes obecný úrad) a náhon, ktorý je v súčasnosti už nefunkčný.
Vodný profil Prostřední Poříčí sa nachádza v centre obce Prostřední Poříčí.
Predpokladaný minimálny inštalovaný výkon je 2,5 kW. Predpokladaná ročná výroba je
0,012 GWh. Jednotarifné pásmo: Pri výkupnej cene platnej pre stavby zrealizované do konca
roka 2013 za predpokladané množstvo vyrobenej elektrickej energie pre jednotarifnom
pásme prevádzky 2499,- Kč/MWh predstavujú tržby 12 x 2 499 = 29 998,- Kč.
Svitava
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Vodný tok je v regióne EZÚS ČR najväčší a aj energeticky najviac využívaný, je na
ňom vybudovaných niekoľko malých vodných elektrární. Na rieke Svitava je niekoľko
historických náhonov, ktoré sú na budovanie malých vodných elektrární veľmi vhodné, lebo
sa dajú využiť ako derivačný kanál, alebo ako rybochod typu bypasse, navyše sú v krajine
dávno a vnímané sú neutrálne na rozdiel od novovytváraných diel takéhoto typu.
Vyhodnotíme 2 profily, jeden v obci Skrchov, kde preteká areálom spoločnosti Barvy a laky
Teluria, s.r.o. a je rozdelený na 2 ramená a potom naopak miesto, kde sa Svitava posiľuje o
riečku Křetínku, ktorá sa do nej v meste Letovice vlieva.
Vodný profil Telúria sa nachádza v obci Skrchov. Predpokladaný minimálny
inštalovaný výkon je 3,2 kW. Predpokladaná ročná výroba pri minimálnom výkone je 0,015
GWh.
Jednotarifné pásmo: Pri výkupnej cene platnej pre stavby zrealizované do konca roka
2013 za predpokladané množstvo vyrobenej elektrickej energie pre jednotarifnom pásme
prevádzky 2499,- Kč/MWh predstavujú tržby 15 x 2 499 = 37 485,- Kč.
Vodný profil sútok Svitavy a Křetínky sa nachádza v okrajovej časti mesta Letovice.
Predpokladaný inštalovaný výkon je 31 kW. Predpokladaná ročná výroba je 0,15 GWh.
Jednotarifné pásmo: Pri výkupnej cene platnej pre stavby zrealizované do konca roka
2013 za predpokladané množstvo vyrobenej elektrickej energie pre jednotarifnom pásme
prevádzky 2499,- Kč/MWh predstavujú tržby 150 x 2 499 = 374 850,- Kč.
Úsobrnský potok
Úsobrnský potok je vodný tok nachádzajúci sa vo východnej časti EZÚS ČR a v
záujmovom území pretekajúci priamo obcou Usobrno. V prípade, že by investor vlastnil
vhodné pozemky na brehu vodného toku je možné navrhnúť výstavbu v hociktorej časti obce
s výnimkou tých častí, kde nie je potrebný spád.
Vodný profil Usobrno sa nachádza na toku Usobrnský potok v obci Usobrno.
Predpokladaný minimálny inštalovaný výkon je 2 kW. Predpokladaná ročná výroba je 0,01
GWh.
Jednotarifné pásmo: Pri výkupnej cene platnej pre stavby zrealizované do konca roka
2013 za predpokladané množstvo vyrobenej elektrickej energie pre jednotarifnom pásme
prevádzky 2499,- Kč/MWh predstavujú tržby 10 x 2 499 = 24 990,- Kč.
Profil

Inštalovaný
výkon
( kW )

Odhad ročnej tržby Odhadované
náklady na
výstavbu MVE

Návratnosť
( rok )

Údaj o výkone prevzatý z „Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR
do roku 2030“.
Šaštín Stráže

70

36 450,- €/rok

560 000,- €

15,4

27 560,- €/rok

520 000,- €

18,9

Poloha: 48° 38' 41.9" N 17° 7' 4.4" E
Kuklov
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Poloha: 48° 38' 27.9" N 17° 2' 24.2" E
Sobotište

116

59 290,- €/rok

928 000,- €

15,6

Poloha: 48° 43' 54.2" N 17° 24' 21.9" E
Údaj o výkone prevzatý z prieskumu záujmového územia, zodpovedajúci prietoku Q355P.
Jednotarifné pásmo
Prostřední Poříčí

2,5

29 998,- Kč/rok

500 000 Kč

16,7

37 485,- Kč/rok

640 000 Kč

17,1

374 850,- Kč/rok

6 200 000 Kč

16,5

24 990,- Kč/rok

250 000 Kč

16

Poloha: 49° 34' 18.5" N 16° 29' 48.1" E
Telúria

3,2

Poloha: 49° 34' 42.0" N 16° 33' 2.4" E
sútok Svitavy a Křetínky

31

Poloha: 49° 32' 7.4" N 16° 34' 42.3" E
Usobrno

2

Poloha: 49° 35' 58.1" N 16° 45' 41.8" E
Tab.13: Kvalifikovaný výpočet minimálních ročných tržieb, nákladov na výstavbu MVE a
návratnosti investície výstavby MVE v navrhovaných profiloch (náklady na výstavbu 1 kW
inštalovaného výkonu 8 000 € resp. 200 000 Kč)
Z Tab.13 vyplýva, že orientačná doba návratnosti investície do výstavby MVE je na
úrovni 16 rokov. Doba návratnosti sa predlžuje so zhoršujúcimi sa výnosmi, ktoré súvisia
s hydrologickými pomermi a celkovými stavebnými nákladami vrátane súvisiacich
inžinierskych prác.
Ďalej treba podotknúť, že umiestnenie navrhnutých profilov třeba chápať orientačne,
nakoľko záujmy prípadných investorov a najmä vlastníkov priľahlých pozemkov nemusia
korešpondovať s umiestnením technológie v posudzovanej lokalite. Je vhodné potom posunúť
umiestnenie investície na toku tak, že sa nová lokalita svojimi vlastnosťami približuje
posudzovanej, t.j. medzi posudzovanou lokalitou a novou lokalitou neexistuje prítok ani odtok
do posudzovaného toku.
Vplyv vzdialenosti miesta pripojenia s vyvedením výkonu na ekonomiku a koncepciu
doporučeného rozvoja využívania hydropotenciálu na energetické účely
V prvom rade je nutné uviesť, že v EÚ platí povinnosť pre členské štáty zo
SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2009/28/ES umožniť povinný
prístup elektriny z OZE do siete.
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V SR majú obnoviteľné zdroje energie, vrátane malých vodných elektrární v zmysle
zákona č. 309/2009 Z.z. nárok na podporu výroby elektriny vo forme prednostného pripojenia
zariadenia na výrobu elektriny do regionálnej distribučnej sústavy, prednostného prístupu do
sústavy a prednostného prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny, odberu
elektriny prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy, do ktorej je zariadenie výrobcu
pripojené priamo alebo prostredníctvom miestnej distribučnej sústavy za cenu na straty,
doplatku, prevzatia zodpovednosti za odchýlku prevádzkovateľom regionálnej distribučnej
sústavy.
V prípade EZÚS SR pred pripojením sa do siete je nutné osloviť lokálneho distributéra
elektrickej energie spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s..
Ako prevádzkovateľ distribučnej siete má na svojej webstránke v sekcii výrobcovia
elektriny (http://www.zsdis.sk/sk) návod na to, ako si vyššie uvedené formy podpory
uplatňovať, vrátane postupu na pripojenie zariadenie na výrobu elektriny do distribučnej
sústavy spôsobom, ktorý je v súlade s právnymi predpismi. Tento návod je súčasťou
Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská
distribučná, a.s., ktorý je schvaľovaný ÚRSO (Tím rozvoja DS, Západoslovenská distribučná,
a.s. , 2012: Proces pripojenia zariadenia na výrobu elektriny k distribučnej sústave spoločnosti
Západoslovenská distribučná, a.s.). Na základe požiadavky na územno-technickú informáciu
poskytne Západoslovenská distribučná, a. s. technické nezáväzné informácie o možnostiach
napojenia sa. Pripájanie do siete môžu vykonávať len certifikované osoby.
V ČR je základným zákonom o podpore zákon č. 180/2005 Sb., tiež obsahuje
ustanovenia o prednostnom pripájaní do siete, finančnej podpore a pod..
V prípade EZÚS ČR je ditributérom elektrickej energie E.ON Distribuce, a. s. na
svojej webstránke: http://www.eon-distribuce.cz/), má podobne ako slovenská distribučná
spoločnosť, zverejnené dokumenty určujúce postupy na pripojenie. Je potrebné navštíviť
sekciu: Formuláře a postupy, časť připojení k distribuční soustavě - Žádost o připojení pro
výrobce elektřiny a vybrať si príslušný dokument. E.ON Distribuce, a. s. poskytuje
potencionálnym žiadateľom technickú konzultáciu, ktorú vykoná miestne príslušný technik.
Počas konzultácie, ktorá je nezáväzná budú žiadateľom poskytnuté orientačné informácie o
možnostiach pripojenia.
Po získaní informácie o možnostiach pripojenia sa, nasledujú ďalšie kroky: projekt a
hľadanie zhotoviteľa. Keďže silové rozvody sú investične náročné je blízkosť rozvodnej siete
pre rentabilnosť investície do malej vodnej elektrárne dôležitá. Je náročné zhodnotiť cenu v
závislosti od vzdialenosti distribučnej siete, keďže riešenie závisí od miestnych podmienok,
ktoré sú veľmi premenlivé, použitého materiálu a ceny práce.
Možné je skonštatovať, že pri drahom pripojení stúpa celkový objem vynaložených
prostriedkov do investície, ktorá keď dosiahne 25 ročnú návratnosť (podľa výkonu a
výkupných cien), je otázne, či má vynaložené úsilie finančný prínos pre investora.
Vytipovanie lokalít vhodných na prípravu projektov na stavbu malých vodných
elektrárni v záujmovom území
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Napriek viacerým lokalitám a tokom, ktoré sú vhodné na hydroenergetické využitie
(Príloha č. 10) v slovenskej časti záujmového územia je z dôvodu existencie „Koncepcia
využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“ reálne uvažovať
o prípadnej investícii do MVE iba na toku Teplica v profile Sobotište.
V Českej republike je stav „voľnejší“, pretože podobná koncepcia využitia
hydroenergetického potenciálu aká existuje v Slovenskej republike v Českej republike
neexistuje. Z prieskumu územia je zrejmé, že by sa prípadný investor mal zamerať na toky
Svitava a Křetínka (Príloha č.11). Ako najmenej náročná investícia z hľadiska posudzovania
a stavebného/vodoprávneho konania sa javí profil Telúria na rieke Svitava.
EZÚS SR – rieka Teplica – profil Sobotište
Profil sa nachádza priamo v obci Sobotište a je súčasne zaradený do zoznamu profilov,
voči ktorým nemá námietky ani Štátna ochrana prírody, ani Slovenský rybársky zväz. Jedná
sa o tzv. ekologicky využiteľný hydroenergetický potenciál z dokumentu „Koncepcia
využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030“, ktorý bol posúdený
v procese SEA podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a
je pre umiestňovanie malých vodných elektrární viac – menej záväzný. Je jediným profilom,
ktorý je schválený v koncepcii a súčasne sa nachádza v EZÚS SR.
V koncepcii je odhadnutý maximálny inštalovaný výkon 0,116 MW. Predpokladaná
ročná výroba je 0,540 GWh. Z uvedených údajov by sa pri dnešných cenách mala dosiahnuť
tržba 59 290,- EUR ročne.
Pripojenie k distribučnej sieti by nemalo predstavovať problém, keďže vlastný profil
sa nachádza priamo v obci, kde je samozrejme aj elektrická sieť. Z uvedeného vyplýva, že
pripojenie na sieť by nemalo predstavovať ani vysokú položku v rozpočte na výstavbu malej
vodnej elektrárne.
V tomto prípade pre blízkosť obecného úradu, múzea v kaštieli by bolo vhodné
uvažovať aj o obecnej malej vodnej elektrárni, keďže pre samosprávy je viac možností a
zdrojov financovania, vrátane nenávratných dodácií, čím by sa návratnosť investície ešte
skrátila.
Do úvahy je potrebné zobrať, že bude pravdepodobne ustanovená povinnosť
vybudovania rybochodu, čo bude mať okrem investičnej náročnosti aj ten efekt, že nie všetka
energia vody v profile bude aj využitá pre výrobu energie.
Vzhľadom na špecifické umiestnenie profilu v obci s blízkosťou historických budov a
historického parku bude potrebný veľmi citlivý, s prostredím harmonizujúci, architektonicky
vysoko zvládnutý projekt, aby nedošlo k vizuálnemu poškodeniu obce, na ktoré veľmi citlivo
reagujú občania.
EZÚS ČR - rieka Svitava – profil Telúria (obec Skrchov)
Navrhnutý profil sa nachádza v areáli firmy BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o.. Je to
súčasne profil, ktorý sa javí v predkladanej štúdii využitia hydroenergetického potenciálu
vody v EZÚS Spoločný región v Českej republike ako najvhodnejší. V procese posudzovania
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územia bol odhadnutý minimálny inštalovaný výkon 3,2 kW s predpokladanou ročnou
výrobou na úrovni min. 0,015 GWh.
Jednoznačnou výhodou je umiestnenie profilu v areáli firmy. Druhou veľkou výhodou je, že
rieka Svitava je v mieste navrhnutého profilu rozdelená na dva toky, z ktorých jeden preteká
práve areálom firmy. Odpadá tak problém s budovaním rybochodu. Vzhľadom na prevádzku
firmy umiestnenie novej technológie neprináša zmeny ani do krajinného rázu. Prípadné
využitie navrhovaného profilu sa teda javí ako najmenej problémové z hľadiska povoľovania
v súvislosti s ochranou prírody a krajiny. Pred prípadným rozhodovaním o investícii sa
doporučuje meranie prietokových podmienok počas celého roka. Na základe meraní potom
stanoviť typ turbíny, inštalovaný výkon. Je vhodné mať ešte pred začatím konkrétnych
rokovaní s projekčnou kanceláriou predstavu o možnom využití vyrobenej elektrickej energie.
Buď ju spotrebovať v prevádzke a využiť schému zeleného bonusu, alebo odovzdať do
distribučnej sústavy.
4.4. Zhodnotenie rizík a limitov niektorých typov projektov
V kapitole 4.3 boli navrhnuté lokality na vybudovanie malej vodnej elektrárne. Na
slovenskej strane záujmového územia je to profil Sobotište. Na českej strane záujmového
územia je to vytipovaný profil Telúria.
Profil Sobotište
Lokalita profilu Sobotište prináša do rozhodovania sa o investícii niekoľko rizík, ktoré
okrem iného vyplývajú aj z predpokladaného technického riešenia diela v podobe haťovej
koncepcie. Podľa predbežného zisťovania je poloha profilu umiestnená v obci Sobotište. Aj
keď príslušná právna úprava umožňuje polohu výstavby posunúť, nepredpokladá sa výrazná
zmena polohy. Umiestnenie profilu do intravilánu obce komplikuje situáciu investorovi
v podobe vlastníckych vzťahov a prípadného majetkoprávneho vysporiadania pozemkov.
Nie zanedbateľný je aj možný odpor obyvateľov obce so zastavaním verejného
priestranstva, resp. možný hluk a znečistenie počas výstavby, prípadne zvýšená hladina hluku
počas prevádzky. Doporučené stavebné riešenie v podobe haťového diela môže v prípade
necitlivého navrhnutia skomplikovať proces schvaľovania stavby, hlavne v súvislosti
s celkovým obrazom obce. Predpokladá sa, že mnoho času a diskusie bude musieť investor
venovať hľadaniu architektonického riešenia stavby.
Problematika rybochodu bude zase jednou z požiadaviek Slovenského rybárskeho
zväzu, pričom je veľmi ťažké dopredu odhadnúť požiadavky. Tu je možné navrhnúť použitie
turbíny založenej na princípe Archimedovej špirály, ktorá je pre niektoré druhy vodných
živočíchov priechodzia.
Samotné zvýšenie hladiny spodných vôd je v čase prevádzky očakávané. Môžu teda
nastať komplikácie s vlhnutím hlavne starších stavieb v blízkosti diela.
Profil Telúria
Z hľadiska umiestnenia profilu Teluria neexistuje veľa rizík. Najväčšie je
pravdepodobne v podobe dostatku finančných prostriedkov na výstavbu malej vodnej
elektrárne a vôľe investora dielo realizovať. Daľším rizikom môže byť v tomto prípade aj
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nedostatočný prietok vo vedľajšom ramene Svitavy a naviazanie výnosov z elektrárne na
rozpočet firmy.

Zhodnotenie
Z vyššie uvedenej analýzy je zrejmé, že výstavba vodného diela vo fáze prípravy je
najmenej náročná v prostredí, kde nie je treba uvažovať s externými vplyvmi v podobe
rôznych záujmových občianskych združení, ochrany prírody, ochrany krajiny a podobne. Je to
priestor súkromného výrobného areálu. Na druhej strane väčšie problémy v súkromnom
areály nastávajú počas prevádzky, kedy neadekvátne očakávania môžu investíciu až ukončiť.
Zhodnotenie prínosov.
Primárnym prínosom, ktorý očakáva každý investor je rýchla návratnosť
investovaných prostriedkov a zisk.
Klasickými prínosmi, pre ktoré sa v literatúre výstavba malej vodnej elektrárne
odporúča, či obhajuje sú porovnania s využívaním iných energetických zdrojov (uhlie, jadro):


trvalý, nevyčerpateľný, stále sa obnovujúci zdroj, šetriaci úmerné množstvo paliva,
náklady na jeho ťažbu (a s tým často spojenú i devastáciu krajiny), dopravu, uloženie
odpadu;



je to zdroj vlastný pre územie na ktorom sa nachádza a svojím spôsobom neprenosný;



je to čistý zdroj, ktorý neznečisťuje ovzdušie a neprodukuje odpad, ktorý je následne
potrebné skladovať;



je to najlacnejší zdroj jalovej energie;



vyžaduje veľmi nízke prevádzkové náklady pri dlhej životnosti a vysokom počte
prevádzkových hodín;



vyžaduje malý počet zamestnancov, väčšinou sú plnoautomatizované;



pri citlivom a technicky správnom riešení nespôsobujú devastáciu prírodného
prostredia

(Hodák, Dušička, 1998).
Pred povolením stavby je potrebné v procese schvaľovania hľadať a poukázať aj na
ďalšie tzv. sekundárne prínosy stavby, aby si investor získal na svoju stranu verejnú mienku
ako aj podporu odborníkov.
Sekundárnymi prínosmi môžu byť rôzne benefity zo zlepšenia životného prostredia.
Existujú odporúčania na spojenie rôznych cieľov v jednom projekte.
Napríklad projekt malej vodnej elektrárne, ktorej hrádza súčasne plní funkciu
protipovodňovej ochrany. Ak je takýto účel prezentovaný už pri príprave diela je veľmi dobre
prijímaný verejnosťou. Sú možnosti podpôr protipovodňovej ochrany, čo môže výrazne znížiť
finančnú náročnosť plánovanej investície a tým aj rýchlejšiu návratnosť investovaných

2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

prostriedkov.
Druhým dobrým príkladom získania podpory pre budovanie malej vodnej elektrárne je
vybudovanie elektrárne na mieste existujúcej prekážky na vodnom toku (napr. hať v Sobotišti)
a v rámci riešenia rybochodu obnoviť migráciu živočíchov v toku, t. j. revitalizovať vodný
tok. Vzhľadom na to, že problematika vôd, vrátane tečúcich je v Európskej únii veľmi
aktuálna, je možné podobne ako vo vyššie uvedenom prípade uchádzať sa o finančnú podporu
revitalizácie vodného toku, prípadne pripraviť pilotný projekt na dobré enviromentálne
riešenie riešenie a získať podporu na celé dielo.
Dobre prijímané malé vodné elektrárne sú tie, ktoré sa vybudujú na mieste starých
mlynov, píl, prípadne remeselných dielní spojené aj s citlivou rekonštrukciou objektu a to aj v
prípade, že účel objektu je úplne iný, ako bol pôvodne.
V obciach sa medzi podporné argumenty môže zaradiť aj vznik rezervoára vody, ak
projektom akumulácia vody nastane a jeho pohotové využitie v prípade požiaru, sucha. Pár
rokov po výstavbe a „zrastení prírody so stavbou“ sa malé vodné elektrárne s akumuláciou
vody stávajú vyhľadávaným miestom na oddych.
5. Prehľad príležitostí na financovanie.
Spôsob financovania každého investičného diela je jedným z hlavných obmedzujúcich
faktorov, ktoré môžu zámer zastaviť. Systém áno/nie je v prípade investičného financovania
zrejmý. Ak nie sú investičné prostriedky, nie je investícia. Vhodnou formou financovania
výstavby vodného diela tak môžu byť:
 dotačné systémy a podporné mechanizmy,
 úverové zdroje
 vlastné zdroje
5.1. Prehľad dotačných systémov a možných podporných schém v Slovenskej republike.
„Národný akčný plán pre energiu z obnoviteľných zdrojov“ nerozvíja, ani nedefinuje
spôsob dotačnej politiky v Slovenskej republike, na rozdiel od Českej republiky. Do konca
roka 2013 sa tak investičná pomoc v oblasti obnoviteľných zdrojov energie sústreďuje na
využitie štrukturálnych fondov z programového obdobia 2007 – 2013. Sú to:
 Operačný program „Životné prostredie“
( v rozšírenej verzii pravdepodobne aj pre programové obdobie 2014 – 2020).
 Operačný program „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“.
Pre Bratislavský kraj je to ešte:
 Operačný program „Bratislavský kraj“.
Ďalším stupňom dotačnej politiky tak, ako v Českej republike je podpora využitia OZE
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v podobe zvýhodnenej ceny za vyrobenú energiu a povinnosť pripojenia zdroja do
distribučnej sústavy.
Dotačnú politiku v Slovenskej republike môžeme teda rozdeliť na tri stupne:
 štrukturálne fondy,
 legislatívna podpora,
 zvýhodnená výkupná cena.
Na záver tejto kapitoly treba pripomenúť, že dotačná politika v podobe zvýhodnenej
výkupnej ceny je z dlhodobého hľadiska neprijateľná, vzhľadom na klesajúce ceny za
inštalované technológie využívajúce obnoviteľné zdroje na výrobu energie.
5.2. Prehľad dotačných systémov a možných podporných schém v Českej republike.

Okrem národnej stratégie a dlhodobého plánu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
určuje „Národní akční plán pro energii z obnovitelných zdrojů“ v Českej republike aj spôsob
podpory projektov využitia obnoviteľných zdrojov energie v troch stupňoch a to investičná
podpora, zvýhodnené výkupné ceny a oslobodenie od dane. Citujeme z „Národní akční plán
pro energii z obnovitelných zdrojů“:
1. Investiční podpora z dotačních programů pro podporu výroby elektrické energie a
tepla z obnovitelných zdrojů:
 Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů
energie
 Operační programy – podnikání a inovace (Ministerstvo průmyslu a obchodu)
a životní prostředí (Ministerstvo životního prostředí)
 Program Zelená úsporám (Ministerstvo životního prostředí)
 Program rozvoje venkova ČR (Ministerstva zemědělství)
2. Platby za výkupní ceny a zelené bonusy pro podporu výroby elektrické energie z
obnovitelných zdrojů (tzv. provozní forma podpory- viz. dále). Problémem je, že tato
dotace je zatížena daní z přidané hodnoty (v České republice nyní 20 %).
3. Osvobození, snížení nebo vrácení daní. V souladu s ustanovením zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“) byly osvobozeny příjmy z
určených ekologických zařízení:
 malé vodních elektrárny do výkonu 1 MW,
 větrné elektrárny,
 tepelná čerpadla,
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 solární zařízení,
 zařízení na výrobu a energetické využití bioplynu a dřevoplynu,
 zařízení na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy,
 zařízení na výrobu biologicky degradovatelných látek stanovených zvláštním
předpisem.

Nižšie uvedený spôsob podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v Českej
republike končí a nevzťahuje sa na novo vybudované zdroje. Citujeme z „Národní akční plán
pro energii z obnovitelných zdrojů“:
Jen pro příjmy z provozu výše uvedených zařízení a to v kalendářním roce, v němž
byla uvedena do provozu, a v bezprostředně následujících pěti letech. Režim dobíhá,
nevztahuje se na nové zdroje. Nárok na tuto podporu měly naposledy zdroje uvedené do
provozu v roce 2010.
 Daňové odpisy (podle zákona o daních z příjmů).
 Osvobození od daně na základě zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 Osvobození od daně z nemovitostí (podle zákona o dani z nemovitosti): Projekty
obnovitelných zdrojů energie, pokud pozemky tvoří jeden funkční celek se stavbami
sloužícími výhradně k účelu zlepšení životního prostředí v České republice
Zároveň ten istý dokument vysveľuje pojem príjemcu podpory, citujeme z „Národní akční
plán pro energii z obnovitelných zdrojů“:
 Příjemcem podpory může být subjekt specifikovaný v programech podpory, v zákoně
o dani z nemovitostí a ve vyhlášce č. 12/1993 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
a aj spôsob vyhlasovania a prijímania žiadostí o podporu, citujeme z „Národní akční plán pro
energii z obnovitelných zdrojů“:
 V případě podpory z dotačních programů je podpora prováděna v rámci pravidelných
výzev a vyhlašování pro příjem žádostí do dotačních programů. Oprávněnost této
podpory kontroluje administrátor programu a také místně příslušné finanční úřady.
 Státní programy (podpora ze státního rozpočtu) jsou vyhlašovány vždy na jeden daný
rok. Výběr projektů pro podporu provádí hodnotitelská komise složená z nezávislých
odborníků. Žádosti se podávají s kompletní dokumentací. Výběr projektů pro podporu
provádí hodnotitelská komise složená z nezávislých odborníků.
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 Strukturální programy využívající finančních prostředků z EU jsou většinou
vyhlašovány na víceleté období.
5.3. Úverové zdroje.
 Európska investičná banka (pre Českú aj Slovenskú republiku).
 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (napr. bankové záruky na úvery
poskytnuté v spolupracujúcich bankách).
 Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (napr. bankové záruky na úvery poskytnuté
v spolupracujúcich bankách).
 Komerčné banky poskytujúce úvery na investície do obnoviteľných zdrojov energií.
5.4. Iné možnosti financovania.
 Leasing strojových zariadení.
 Vlastné zdroje.
Výber možností financovania je ponechaný na investora. Treba pripomenúť, že
využitie štrukturálnych fondov čas výstavby predlžuje z dôvodu veľkého stupňa
administratívneho zaťaženia v čase prípravy a aj v čase realizácie projektu. Veľkou záťažou
počas tohto typu financovania je aj prísne dodržiavanie inštalácie navrhnutej technológie, čo
v konečnom dôsledku môže viesť k využitiu zastaraných technológií.
Využitie vlastných zdrojov je z hľadiska flexibility najlepšia možnosť, ktorá v prípade
vhodne navrhnutého projektu výstavby zabezpečí efektívnejšie využitie vynaložených
prostriedkov.

2007
2013

PROGRAM
CEZHRANIČNEJ
SPOLUPRÁCE
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
ČESKÁ REPUBLIKA

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

Príloha č. 1 Elektrontážne práce – prípojka rozpočet

P.Č.

Popis

MJ

Množstvo
celkom

jednotková
cena bez
DPH

Cena spolu
bez DPH

Práce a dodávky M

Pripojka VN

1

Dvojitý betonovy stlp DB
12/10kN z prepätého betonu

ks

1,000

1 433,00 €

1 433,00 €

2

Jednoduchý stlp JB10,5/6kn

ks

1,000

530,00 €

530,00 €

3

Odpinač pre zvislú montáž na
DB 12/10 s ručným pohonom
SEZ

ks

1,000

1 650,00 €

1 650,00 €

4

Výzbroj pod.bodov,konzoly
izolátory ,označenie

sub

1,000

1 150,00 €

1 150,00 €

5

Vodič AlFe 42/7

m

300,000

1,70 €

510,00 €

6

Uzemnenie ÚO,FeZn pás
30/4mm

kg

45,000

6,80 €

306,00 €

7

Zemné práce

m3

2,000

100,00 €

200,00 €

8

Betónová zmes

m3

1,800

134,00 €

241,20 €

9

Trafostanica

10

Jednoduchý stľp
JB10,5/20kN/doporučuje sa
stlp 12/20kN/ pre dosiahnutie
ochrany polohou

ks

1,000

650,00 €

650,00 €

11

Výzbroj stľpovej trafostanice
vrátane rozvádzača NN

sub

1,000

5 350,00 €

5 350,00 €
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12

Transformátor s liatou
izoláciou
22/0,4kV,400kVA,Dyn1,IP23
kapotovaný suchý typ: aTE
754/22.A1

sub

1,000

17 800,00 €

17 800,00 €

13

Uzemnenie trafostanice FeZn
30/4mm

sub

1,000

570,00 €

570,00 €

14

Zemné práce výkop zához
tr.z.3

m3

42,000

100,00 €

4 200,00 €

15

Betónová zmes

m3

2,500

134,00 €

335,00 €

Elektromontážne práce

sub

1,000

1 735,00 €

1 735,00 €

16

Dopravné náklady

sub

1,000

1 000,00 €

1 000,00 €

17

Odborná prehliadka a odborná
skúška el.zariadení

sub

1,000

380,00 €

380,00 €

18

Projektová dokumentácia
skutočného prevedenia

sub

1,000

480,00 €

480,00 €

Inžinierska činnost

sub

1,000

900,00 €

900,00 €

19

PPV

%

5,000

350,00 €

20

Spojovací material

%

3,000

200,00 €
- €

Cena celkom bez DPH

39 970,20 €

Príloha č. 2 Vzor žiadosti
Žiadosť o výstavbu MVE
Vodný tok:
rkm:
Profil:
1.

Hospodárnosť využitia HEP (analýza prínosov a dopadov):

2.

Zabezpečenie technickej a odbornej spôsobilosti prípravy vodnej stavby (uviesť odborne
spôsobilé osoby pre danú činnosť):

3.

Preukázať spôsob finančného zabezpečenia výstavby vodnej stavby (vlastné zdroje, úvery,
dotácie):

4.

Termín začiatku výstavby (do 2 rokov od pridelenia profilu):

5.

Termíny výstavby vodnej stavby (začiatok, ukončenie):
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6.

Cena nájomného za prenájom pozemkov potrebných pre výstavbu a prevádzku vodnej stavby v
správe SVP. š.p.:

7.

Inštalovaný výkon a priemerná ročná výroba elektrickej energie:

8.

Vplyv umiestnenia stavby MVE - musí byť realizovaná tak, aby neovplyvňovala iné plánované,
alebo existujúce MVE:

9.

Zabezpečenie protipovodňových opatrení na využívanom úseku toku podľa požiadaviek správcu
toku:

10.

Miera vplyvu navrhovanej vodnej stavby na protipovodňovú ochranu v dotknutom území:

11.

Vplyv navrhovanej vodnej stavby na stabilitu koryta vodného toku na celom ovplyvnenom
úseku toku:

12.

Vplyv navrhovanej vodnej stavby na plaveninový režim na celom ovplyvnenom úseku toku:

13.

Vplyv navrhovanej vodnej stavby na ľadový režim na celom ovplyvnenom úseku toku:

14.

Vplyv navrhovanej vodnej stavby na hladinový režim podzemných vôd na celom ovplyvnenom
úseku toku:

15.

Použitie aktuálnych údajov o prietokoch (poskytnutých SHMÚ):

16.

Zachovanie minimálneho zostatkového prietoku (biologického, sanitárneho) pod vodnou
stavbou:

17.

Ekologické opatrenia na navrhovanej vodnej stavbe (rybovod a pod.)
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V ................................................, dňa.............. Vypracoval:..........................................
K uvedenej žiadosti prikladám nasledovné prílohy:
- v prípade ak považujete za potrebné niektoré body rozpracovať podrobnejšie, tak uveďte *
a vypracujte ich na samostatnú prílohu

Príloha č. 3 Harmonogram výstavby MVE
1.

Zabezpečenie vstupných údajov, rokovane, terén, štúdia.

2.

Posudzovací zámer vplyvov stavby na životné prostredie – zisťovacie konanie.

3.

Zisťovacie konanie na Ministerstve životného prostredia.

4.

Majetkoprávne podklady, písomné prehlásenia s vlastníkmi dotknutých pozemkov,
majetkoprávne vysporiadanie

5.

Geodetické práce.

6.

Inžiniersko geologický posudok.

7.

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie vrátane inžinierskej činnosti
projektanta.

8.

Územné konanie.

9.

Podrobný inžiniersko geologický prieskum.

10.

Príprava súťažných podkladov pre výber dodávateľa.

11.

Stavebné konanie.

12.

Vypracovanie realizačného projektu stavby MVE.

13.

Odovzdanie staveniska, príprava stavby.

14.

Zahájenie stavby.

15.

Ukončenie stavby, kolaudácia.

15.

Skúšobná prevádzka MVE.

Príloha č. 4
Postup při výstavbě MVE v nové lokalitě.
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A.Výběr a vyhodnocení lokality.
B.Územní řízení.
C.Stavební řízení.
D.Uvedení do provozu.
E.Provoz MVE-práva a povinnosti.
A.Výběr a vyhodnocení lokality:
A1.Pro výběr lokality z hlediska možné realizace je nutné zajistit:
Před zahájením jakýchkoliv prací a žádostí doporučuji konzultovat vybranou lokalitu s
odborníkem.

A.1.1. Územně plánovací informace.
Žádost :MÚ odbor RUI,dle SZ § 76 odst.2
Tiskopis: Příloha č.1 k vyhl.503/2006 Sb.
Tato územně plánovací informace určí podmínky pro realizaci stavby.
V případě,že lokalita není součástí územního plánu( pravděpodoběně nebude),je nutné požádat
o jeho změnu.
A.1.2. Změna územního plánu.
Žádost: Obec dle SZ § 44-46
Není tiskopis.
Změna územního plánu je dlouhodobá, a může být zpoplatněna dle SZ § 45 odst.4
A.1.3.Obce nemají územní plán
Postupujeme přímo územním řízením.
A.1.4.Majetkoprávní vztahy.
Zjistíme vlastníky dotčených pozemků viz.Internet -Nahlížení do katastru (na kterých bude
stavba realizována) nemovitostí a zajistíme jejich souhlas se stavbou.
Zpravidla Povodí,Lesy ČR,PF ČR, soukromé subjekty.
A.1.5. Předběžná vyjádření.
Příslušné Povodí z hlediska plánování v oblasti vod a dalších zájmů chráněných zákonem
254/2001 Sb.
Případně další.
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A2.Pro výběr lokality z ekonomického hlediska je nutné zajistit:
A.2.1. Aktuální hydrologické údaje povrchových vod

ČHMÚ

QMd - denní průtoky a QN – N-leté průtoky.
A.2.2.Nivelační měření hrubého spádu H
rozdíl hladin při odběrném a výustním objektu.
Poznámka:Při přesném výpočtu je tato výška upřesněna o ztráty.
A.2.3.Výpočet maximálního výkonu.(orientační)
Výpočet maximálního výkonu provedeme dle zjednodušeného vzorce:
P(kW) = Q(m³/s) . H(m) . 7
kde Q = (Q60-Q90) – Q 330
Q330 = QMZP tj. Minimální zůstatkový průtok v průběhu celého roku zpravidla požadovaný
vodoprávním úřadem.Pro stanovení QMZP je vydán metodický pokyn,který vymezuje postup
stanovení a způsob kontroly dodržování hodnot MZP. O jeho výši rozhodne vodoprávní úřad.
144
A.2.4. Roční výroba.
Roční výroba je závislá na strmosti roční odkové křivky a stanovení QMZP.
Stanovuje se dle indikativních hodnot technických a ekonomických parametrů Vyhl.475/2005
Sb Přílohy č.3.
Doporučuji zpracovat Technicko ekonomické posouzení.
A.2.5.Připojovací podmínky k distribučná síti.
Požádáme místně příslušného distributora o Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení
výrobny elektřiny k distribuční soustavě do napěťové soustavy NN,VN.tzv.Rezervovaný
výkon.
Pokud jsou výše uvedená vyjádření,stanoviska a rozhodnutí stavebníka kladná,je možné
přistoupit k zahájení územního řízení.
B.Územní řízení.
B.1.Projektová dokumentace.
Zajistíme následující projektovou dokumentaci :
B.1.1. Projektová dokumentace DÚR
autorizovaný inženýr v oboruvčetně rybího přechodu viz VZ §15 odst.6
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vodohospodářské stavby a Požárně bezpečnostního řešení.
B.1.2. Odborné biologické hodnocení
autorizovaná osoba k provádění biologického hodnocení
Podklad pro:
a) Závazné stanovisko pro zásah do VKP
Žádost: MÚ odbor ŽP dle §4,odst.2 zákona 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny.
b) Stanovisko s vyloučením významného vlivu na lokality soustavy Natura 2000
Žádost: KÚ odbor ŽP dle § 45i odst.1 zákona 114/1992 Sb.,o ochraně přírody a krajiny.
c) Sdělení k podlimitnímu záměru (MVE do 10 MW) Žádost: KÚ odbor ŽP
Příloha k žádosti o Oznámení podlimitního záměru zpracovaná dle Přílohy č.1 zákona
č.100/2001 Sb.
d) Rozhodnutí o vyjímce dle §56 odst.3 písm.h
Žádost: KÚ odbor ŽP výjimka z ochranných podmínek dle §50 zákona 114/1992 Sb.
B.1.3. V případě,že lokalita je umístěna na ZPF je nutné
Projekce pozemkových úprav vypracovat Podklady pro odnětí ze ZPF a vyhodnocení
důsledků odnětí na ZPF.
Podklad pro:
Souhlas o trvalém/dočasném odnětí)
B.1.4. V případě,že lokalita je umístěna na LPF je nutné
Znalec v oboru ekonomika,ceny vypracovat Znalecký posudek škody z trvalého odnětí a
odhady pozemků, trvalých nebo trvalého omezení plnění produkční funkce lesa.
lesních porostů a škod na lesních porostech.
Podklad pro:
Rozhodnutí o trvalém/dočasném odnětí)
B.1.5. Posudek pro zařazení vodního díla do kategorie a návrh podmínek provádění
dohledu.
B.2.Dokladová dokumentace.
Podáme:
B.2.1. Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby
Žádost : MÚ odbor výstavby nebo zařízení.
Tiskopis: Příloha č.1 k vyhl.503/2006 Sb.
Přílohy k žádosti jsou uvedené v části B žádosti.
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B.2.2.Majetkoprávní vztahy.
Pro vydání územního rozhodnutí postačí souhlas vlastníka dotčeného pozemku nebo stavby.
Viz.§86 odst.3.
Vzhledem k náročnosti a složitosti zajištění dokladové dokumentace,doporučuji zajistit
u odborníka.
C.Stavební řízení.
C.1. Projektová dokumentace.
Zajistíme následující projektovou dokumentaci :
C.1.1. Projektová dokumentace DSP
PD bude rozdělena na:
 Stavební část(stavební objekty) autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
 Vodní dílaautorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby.
C.1.2. Manipulační řád
odsouhlasený příslušnýmPovodím a Českým rybářským svazem. (k žádosti o vydání
kolaudačního souhlasu)
C.2. Dokladová dokumentace.
Podáme:
C.2.1. Žádost o stavebního povolení
Žádost : MÚ odbor výstavby (stavební část-stavební objekty)
Tiskopis: Příloha č.2 k vyhl.526/2006 Sb.
Přílohy k žádosti jsou uvedené v části B žádosti.
C.2.2. Žádost o stavební povolení k vodním dílům
Žádost: MÚ odbor Životního prostředím (vodní díla)
Tiskopis: Příloha č.6 k vyhl.432/2001 Sb.
Přílohy k žádosti jsou uvedené v části Přílohy žádosti.
C.2.3.Nejpozději s žádostí dle C.2.2 podáme:
Žádost: MÚ odbor Životního prostředí
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými
Tiskopis: Příloha č.1 k vyhl.432/2001 Sb. nebo podzemními vodami nebo jeho změnu.
Přílohy k žádosti jsou uvedené v části Přílohy žádosti.
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B.2.4.Majetkoprávní vztahy.
Pro vydání stavebních povolení je nutné zajistit právo založené smlouvou provést
stavbu,nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemnku nebo stavbě.Viz.§110
odst.2.a)
Vzhledem k náročnosti a složitosti zajištění dokladové dokumentace,doporučuji zajistit
u odborníka.
D.Uvedení do provozu(zkušebního provozu).
D.1.Užívání staveb z hlediska stavebního a vodního zákona.
Po dokončení stavby podáme:
D.1.1. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost: MÚ odbor výstavby (stavební část-stavební objekty)
Tiskopis: Příloha č.5 k vyhl.526/2006 Sb.
Přílohy k žádosti jsou uvedené v části B žádosti.včetně geodetického zaměření
D.1.2. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Žádost : MÚ odbor Životního prostředí k užívání vodního díla(vodní díla)
Tiskopis: Příloha č.12 k vyhl.432/2001 Sb.
Přílohy k žádosti jsou uvedené v části Přílohy žádosti.včetně manipulačního řádu
a geodetického zaměření
D2.Uvedení do provozu z hlediska určení doby životnosti a zařazení do cenové kategorie.
U nově zřizované výrobny připojené do distribuční
Cenové rozhodnutí ERÚ č.7/2011 soustavy nebo přenosové soustavy se dnem uvedení
odst.1.10. do provozu rozumí den,kdy byly splněny obě následující podmínky:
D.2.1.Uvedení do provozu.
a) Nabyla právní moc licence na výrobu elektřiny a
b) Bylo ze strany provozovatele distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy
provedeno paralelní připojení výrobny k distribuční nebo přenosové soustavě.
ad.a).Žádost o udělení licence
Žádost:Energetický regulační úřad www.ERÚ.CZ,Licence,
Masarykovo náměstí 5
Informace pro žadatele o licenci, Jihlava 586 01
Metodický návod ERÚ.
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Tiskopis: Vyhl.426/2005 Sb příloha 1-fyzické osoby
3-právnické osoby
6,7-odpovědný zástupce
ad.b). Žádost-smlouva o připojení výrobny ekektřiny
Žádost : ČEZ distribuce k distribuční soustavě(nn,vn,vvn)
Tiskopis:www.cezdistribuce.cz včetně povinných příloh a splnění všech
formuláře,výrobny elektřine technických podmínek ze smlouvy budoucí. č.2 11.
§50 odst.3 EZ 458/2000 Sb.
Poznámka: Obdobně u jiných distributorů.
D.2.2.

Ostatní povinnosti.

a)Hlášení o předpokládané výrobě elektřiny
vyrobené

Provozovateli distribuční soustavy.

z obnovitelných zdrojů nejméně

§3 odst.5 Vyhl.475/2005 Sb

4 měsíce před plánovaným uvedení výrobny

Vzor hlášení: Příloha č.2

do provozu.
b)Oznámení o výběru formy podpory výroby
elektřiny vyrobené

z obnovitelných zdrojů

Provozovateli distribuční soustavy.
§3 odst.1 Vyhl.475/2005 Sb

nejpozději 1 měsíc před plánovaným zahájením

Vzor oznámení: Příloha č.1

výroby.
Poznámka:
a)V případě,že u MVE uvedených do provozu po 1.lednu 2005 budou využity technologické
výrobní celky starší 5 let,spadají tyto zdroje do kategorie MVE uvedených do provozu před
1.lednem 2005.Viz Cenové rozhodnutí ERÚ č.7/2011 odst.1.4.4.
b) Novou lokalitou se rozumí lokalita,kde nebyla v období od 1.ledna 1995 připojena výrobna
elektřiny k přenosové nebo distribuční soustavě.
E.Provoz MVE-práva a povinnosti.
E.1.Práva.
Výrobce elektřiny vyrobené

z obnovitelných zdrojů má právo:

1) má právo na podporu elektřiny po dobu životnosti výrobny elektřiny stanovené
prováděcím
právním předpisem ke dni uvedení výrobny do provozu tj. 30 let a to na základě: uzavření
smlouvy o podpoře výroby elektřiny
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Žádost: ČEZ Distribuce,a.s.
Tiskopis: Tiskopis:www.cezdistribuce.cz formuláře,výrobny elektřiny č.2 13.
2) má právo zvolit podporu elektřiny
a) formou výkupních cen
Fakturace: ČEZu Distribuce dle cenových rozhodnutí ERÚ
b) formou zelených bonusů.
Fakturace: Zelený bonus ČEZu Distribuce dle cenových rozhodnutí ERÚ
Silová elektřina
Obchodníkovi na trhu s elektřinou např.ČEZ,EON atp.dle smlouvy o dodávce elektřiny
3) má právo na přednostní připojení výrobny elektřiny k přenosové nebo distribuční
soustavě s vyjímkou případu prokazatelného nedostatku kapacity zařízení pro přenos nebo
distribuci nebo při ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu elektrizační soustavy.
E.2.Povinnosti.
a) Změnu zvoleného způsobu podpory oznámí výrobce provozovateli přenosové soustavy
nebo příslušnému provozovateli regionální distribuční soustavy nejpozději do 30.listopadu
kalendářního roku,který předchází kalendářnímu roku,od kterého má ke změně dojít.
Příloha č.1 k Vyhl.475/2005 Sb.
b) Termínem pro oznámení předpokládaného ročního množství elektřiny provozovateli
regionální distribuční soustavy je vždy 31.srpen kalendářního roku.
Příloha č.2 k Vyhl.475/2005 Sb.
c) Výrobce sdělí každý rok nejpozději do 31.ledna provozovateli přenosové soustavy nebo
provozovateli distribuční soustavy,ke které je připojena výrobna elektřiny,zařazení
výrobny elektřiny jako výrobce první nebo druhé kategorie na základě skutečnosti zjištěné
v předcházejícím kalendářním roce.
Vyhl.541/2005 Sb odst.14.
Pre aktualizáciu zákonných ustanovení doporučujeme zobrať do úvahy prehľad
v kapitole 1.12.
Zkratky:
SZ

-stavební zákon 183/2006 a jeho prováděcí předpisy.

VZ

-zákon o vodách(vodní zákon) 254/2001 Sb

EZ

-energetický zákon 458/2000 Sb

Z-OZE
podpoře

-zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie(zákon o
využívání obnovitelných zdrojů) 180/2005 Sb.(od 01.01.2013 bude nahrazen

zákonem
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o podporovaných zdrojích energie)
PD

-projektová dokumentace

DÚR

-dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP

-dokumentace pro stavební povolení

150
ZPF

-zemědělský půdní fond

LPF

-pozemek určený k plnění funkce lesa

MÚ

- Městský úřad

KÚ

-Krajský úřad

VKP

-významný krajinný prvek

únor 2012
Vypracoval:
Ing.Zdeněk Nováček
Předseda Asociace hydroenergetiků ČR

Príloha č. 5

Náhony v EZÚS Spoločný región časť SR.
Názov náhonu

poznámky

Stará Myjava

Dolné Valy

Názov vodného
toku

Obec

GPS súradnice

Stará Myjava
Myjava
„vzniká“ pri
Novom mlyne
privedením vody z
Myjavy potrubím.
Na výstavbu MVE
sú vhodné oba
toky

Šaštín – Stráže,
Štefanov, Dojč,
Borský Mikuláš,
Šajdíkové
Humence

1. 48° 40' 0.5" N
17° 15' 36.1" E

nevhodný

Borský Svätý Jur

1. 48° 34' 19.1" N
17° 6' 32.6" E

Lakšársky potok

2. 48° 38' 30.9" N
17° 9' 28.9" E

2. 48° 34' 22.6" N
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17° 6' 9.8" E
Čárska kopánka

Kuklovská
kopánka

Kútsky náhon

Sekuľský náhon

Čeker

na výstavbu MVE Myjava
vhodná rieka
Myjava, kopánka
by mohla slúžiť
ako „by-pass“

Čáry, Šaštín Stráže

na výstavbu MVE Myjava
vhodná rieka
Myjava, kopánka
by mohla slúžiť
ako „by-pass“

Kuklov

na výstavbu MVE Myjava
vhodná rieka
Čársky potok
Myjava, náhon by
mohol slúžiť ako
„by-pass“

Kúty

nevhodný

Moravský Svätý
Ján

1. 48° 36' 34.8" N
16° 58' 29.0" E

Sekule

2. 48° 34' 57.5" N
16° 58' 50.4" E

Moravský Svätý
Ján

1. 48° 33' 39.9" N
16° 58' 39.9" E

nevhodný

Malolevársky
kanál

Malolevársky
kanál

1. 48° 38' 38.1" N
17° 7' 37.8" E
2. 48° 38' 48.3" N
17° 4' 39.5" E
1. 48° 38' 48.1" N
17° 4' 39.5" E
2. 48° 38' 27.6" N
17° 2' 24.3" E
1. 48° 38' 27.2" N
17° 2' 21.6" E
2. 48° 38' 40.3" N
17° 0' 37.7" E

2. 48° 32' 51.8" N
16° 58' 27,0" E
Náhon u
Varsíkovcov

Okružný kanál

pre ochranu rieky Myjava
Myjava v tejto
časti toku
nevhodný

Podbranč

nevhodný

Šaštín – Stráže

Ságelský potok

1. 48° 44' 37.5" N
17° 28' 48.2" E
2. 48° 44' 32.3" N
17° 28' 4.0" E

Borský Mikuláš

1. 48° 37' 59.2" N
17° 11' 28.2" E
2. 48° 38' 14.2" N
17° 10' 34.4" E

Názov náhonu

poznámky

Názov vodného
toku

Obec

GPS súradnice

Priečny kanál

nevhodný

Ságelský potok

Šaštín – Stráže

Okružný kanál

Borský Mikuláš

1. 48° 38' 20.4" N
17° 11' 51.1" E
2. 48° 38' 8.3" N
17° 10' 50.5" E
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Náhon pri
Marečkovom
mlyne

Náhon Valcha

na výstavbu
mikrozdroja
vhodná rieka
Teplica

Teplica

na výstavbu
mikrozdroja
vhodná rieka
Teplica

Teplica

Sobotište

1. 48° 45' 58.9" N
17° 25'
12.5530243" E
2. 48° 45' 54.8" N
17° 24' 45.9" E

Sobotište

1. 48° 45' 31.3" N
17° 24' 20.3" E
2. 48° 44' 54.3" N
17° 24' 11.5" E

Náhony v EZÚS Spoločný región časť ČR.
Názov náhonu

poznámky

Názov vodného
toku

Obec

GPS súradnice

„horný“ náhon

nevhodný

Křetínka

Horní Poříčí

1. 49° 35' 28.5" N
16° 28' 11.3" E
2. 49° 35' 19.0" N
16° 28' 30.1" E

„dolný“ náhon

nevhodný

Křetínka

Horní Poříčí

bezmenný
pravostranný
prítok
„malý“ náhon

„veľký“ náhon

„rybnikársky“
kanál

2. 49° 35' 15.5" N
16° 28' 32.8" E

na výstavbu MVE Křetínka
vhodný tok
Křetínka, náhon
by mohol slúžiť
ako „by-pass“

Prostřední Poříčí

na výstavbu MVE Křetínka
vhodný tok
Křetínka, náhon
by mohol slúžiť
ako „by-pass“

Prostřední Poříčí

nevhodný

Žleby
Křetínka

1. 49° 35' 17.6" N
16° 28' 31.6" E

1. 49° 34' 8.1" N
16° 30' 4.0" E
2. 49° 34' 7.8" N
16° 30' 8.3" E

Dolní Poříčí

1. 49° 34' 6.4" N
16° 30' 1.3" E
2. 49° 33' 58.8" N
16° 30' 21.3" E

Křetín

1. 49° 33' 43.9" N
16° 30' 2.8" E
2. 49° 34' 6.0" N
16° 30' 0.3" E
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Názov náhonu

poznámky

Názov vodného
toku

Obec

GPS súradnice

„školský“ náhon

vhodný

Svitava

Letovice

1. 49° 32' 50.3" N
16° 34' 7.9" E
2. 49° 32' 39.5" N
16° 34' 23.8" E

„priemyselný“
náhon

využívaný

Svitava

Letovice - Zboněk 1. 49° 31' 21.8" N
16° 35' 4.9" E
2. 49° 31' 15.5" N
16° 35' 10.8" E

„priečny“ náhon

využívaný

Svitava

Letovice - Zboněk 1. 49° 31' 19.7" N
16° 35' 7.1" E
2. 49° 31' 20.8" N
16° 35' 9.3" E

„južný jarok“

„stredný“ náhon

nevhodný, možné Svitava
uvažovať pri
prehĺbení a
dosiahnutí
permanentného
dostatočného
prietoku s
využitím ako „bypass“

Letovice

využívaný

Letovice

Svitava

1. 49° 32' 20.0" N
16° 34' 33.1" E
2. 49° 32' 12.0" N
16° 34' 43.8" E

1. 49° 33' 21.5" N
16° 34' 18.9" E
2. 49° 33' 12.7" N
16° 34' 21.6" E

„severný“ náhon

„južný“ náhon

podľa ústnej
informácie
využívaný

Svitava

nevhodný

Svitava

Letovice

1. 49° 33' 31.7" N
16° 34' 25.0" E
2. 49° 33' 24.6" N
16° 34' 19.0" E

Letovice

1. 49° 33' 12.6" N
16° 34' 22.0" E
2. 49° 32' 59.1" N
16° 34' 25.1" E
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náhon „Telúria“

vhodný

Svitava

Skrchov

1. 49° 34' 45.0" N
16° 32' 59.2" E
2. 49° 34' 38.3" N
16° 33' 19.9" E

náhon

vhodný

Svitava

Stvolová

1. 49° 35' 30.9" N
16° 32' 21.4" E
2. 49° 35' 22.0" N
16° 32' 26.7“ E

„rybnikársky“
náhon

Popis:

vhodný pre
sklárne (preteká
areálom)

Úsobrnský potok

Úsobrno

1. 49° 34' 48.0" N
16° 46' 10.7" E

1

Začiatok náhonu,
v smere toku

Miesto vtoku vody
do náhonu

2

Koniec náhonu,
v smere toku

Miesto výtoku
vody do náhonu

2. 49° 34' 57.4" N
16° 46' 6.7" E

Príloha č. 6
Zjednodušený výpočet výkonu malej vodnej elektrárne.

1.

Určenie stredného prietoku Qstr ( závisí od použitej turbíny, od jej hltnosti a
účinnosti pri danom prietoku turbínou, odtokových parametrov daných odtokovou
krivkou):
M denné prietoky za obdobie 1981 - 2010 (m3s-1)

Tok: Svitava, Letovice
Qa [m3.s-1]

30

1,62

2,97 2,17 1,78 1,52 1,35 1,22 1,18 1,04 0,95 0,856 0,74 0,56 0,455

60

90

120 150 180 210 240 270 300

Tab.10: Denné prietoky, Svitava, Letovice (kapitola 3.1.)
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330 355 364

3

‐1

Q [m .s ]

počet dní

Obr.26: Grafické zobrazenie odtokových pomerov – odtoková krivka, tok Svitava, profil
Letovice (kapitola 3.1.)

Qstr 

QM 1  QM 2
2

QM1 zodpovedá prietoku Q90 a QM2 zodpovedá prietoku Q180, resp. Q120 (kapitola 3.1.)
2.

Určenie využiteľného prietoku:

Q  Qstr  QA
3.

Teoretický výkon turbíny:

P Q g  h
4.

P

MVE

5.

2007
2013

Výkon turbíny ponížený o účinnost premeny HEP na elektrickú energiu:

 Q H  g  h 
Zjednodušená schéma výpočtu výkonu turbíny, resp. MVE, ktorá je
uvedená aj v kapitole 3.1.:
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(kW, m, m3s-1, - )
Q – využiteľný prietok (pre účely orientačného posúdenia stačí meranie prietoku vhodnou
metodou napr. plavákom v koryte toku)
QA – asanačný prietok (stále musí voda tiecť v pôvodnom koryte, cez prepad…)
QH – hltnosť turbíny, prietok turbínou ( m3/s )
Qstr – stredný prietok
g – gravitačné zrýchlenie ( 9,81 m/s2 )
h – spád ( m )
η- účinnosť premeny HEP na elektrickú energiu
HEP – hydroenergetický potenciál
K – všetky straty vrátane konštanty hustoty vody a gravitačnej konštanty. Nadobúda hodnotu
5 až 8,5, pričom veľmi malé výkony obyčajne charakterizujú hodnoty 5 až 6.
6.

Inštalovaný výkon turbíny (podľa navrhnutej turbíny), blízky k hodnote P:

PINST < PMVE
Počet dní prevádzky elektrárne: D
Počet dní prevádzky elektrárne s inštalovaným výkonom: D1
Výkon elektrárne v zvyšných dňoch prevádzky: PD-D1

7.

Množstvo vyrobenej elektrickej energie:

E  PD  D1  D  D1  PINST  D1

(kWh, kW, hod., hod., kW, hod.)

8. Teoretické množstvo vyrobenej elektrickej energie za 1 rok prevádzky MVE:
Eteor .  PINST  8760 (kWh, kW, - )
9. Koeficient k ročného využitia inštalovaného výkonu MVE:

k 

2007
2013

E
Eteor .

( - , kWh, kWh)
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Príloha č. 7
Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 Príloha č. 1

Usmernenie MŽP SR
pre účastníkov procesov prípravy, realizácie, posudzovania a povoľovania výstavby
vodných stavieb s energetickým využitím s výkonom do 10 MW (MVE)
na vodných tokoch SR
Za účelom zabezpečenia plnenia záväzných strategických cieľov koncepcie, zameraných na
zvýšenie výroby elektrickej energie v MVE pri súčasnom zohľadnení environmentálnych
aspektov a princípov trvalo udržateľného rozvoja, je potrebné zohľadňovať, resp. plniť najmä
nasledujúce zásady, kritériá a požiadavky:
Všeobecné zásady pre prípravu, realizáciu, posudzovanie a povoľovanie MVE:
Pri príprave, realizácii, posudzovaní a povoľovaní MVE je potrebné dodržiavať najmä
nasledujúce zásady:
- MVE môžu byť umiestňované len v lokalitách, zaradených do databázy lokalít s technicky
využiteľným hydroenergetickým potenciálom, uvedených v prílohe č. 2 koncepcie.
Táto tabuľka predstavuje kompletnú databázu vhodných lokalít z hľadiska ich možného
technicko-energetického využitia. Možnosť realizácie MVE v týchto lokalitách je ďalej
podmienená zohľadnením environmentálnych aspektov a tiež iných oprávnených záujmov v
území ovplyvnenom stavbou, v súlade s relevantnými právnymi predpismi.
Riečne kilometre uvedené v databáze sú orientačné. Pri upresňovaní polohy stavby je potrebné
zohľadniť miestne podmienky a lokalizáciu optimalizovať. Dôraz treba klásť na elimináciu
negatívnych vplyvov na životné prostredie, prírodu a krajinu.
Zaradenie prípadných ďalších profilov do databázy v rámci jej aktualizácií je podmienené
preukázaním vyhovujúcich technických parametrov a zohľadnením miestnych podmienok.
Pre zabezpečenie plnenia cieľov koncepcie a záväzkov SR voči EÚ, MVE umiestňovať v
lokalitách zaradených do databázy lokalít so strategicky významným technicky využiteľným
hydroenergetickým potenciálom, uvedených v prílohe č. 3, ktorá predstavuje výber strategicky
významných lokalít z kompletnej databázy (príloha č. 2).
V uvedených lokalitách je prioritným kritériom hodnotenia zámerov prínos z hľadiska naplnenia
strategických cieľov koncepcie a záväzkov SR voči EÚ.
- V strategicky významných lokalitách, uvedených v prílohe č. 3, preferovať realizáciu MVE. Ich
celospoločenský a globálny environmentálny prínos má prioritu nad kritériami s úzkym lokálnym
dosahom.
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Ak sa v procese EIA preukáže možnosť takých významných negatívnych vplyvov stavby na
životné prostredie, prírodu a krajinu (hlavne na územia Natura 2000, ÚEV a CHVÚ), ktoré nie je
možné eliminovať, resp. výrazne obmedziť navrhovanými opatreniami, kompenzáciami, alebo
optimálnejšou lokalizáciou stavby, odporúčame výstavbu zamietnuť. 2
Prípravu, realizáciu a prevádzku MVE (a aj prípadné odstránenie stavby) zabezpečovať v súlade s
platnými právnymi predpismi v oblasti výstavby (najmä stavebný zákon), vodného hospodárstva
(najmä vodný zákon), ochrany životného prostredia (najmä zákon o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie, zákon o ochrane prírody a krajiny), energetiky a súvisiacich oblastiach.
Postupy pri príprave a zabezpečovaní výstavby nie sú striktne stanovené – ide skôr o logickú
následnosť krokov v súlade s uvedenými predpismi, potrebu zohľadnenia všetkých oprávnených
záujmov v predmetnej lokalite a vyrovnanie vlastníckych vzťahov. Pri zabezpečovaní MVE
(rovnako ako pri iných stavbách) sa predpokladá úzka spolupráca s účastníkmi súvisiacich konaní
a všetkými dotknutými subjektmi.
Miestne a vecne príslušné stavebné úrady a vodoprávne orgány môžu svoje rozhodnutia (územné,
stavebné a vodoprávne) podmieniť dodržaním určitých postupov a zabezpečením stanovísk v
medziach zákona.
- V rámci jednotlivých projektov (navrhovaných činností) zabezpečiť dôslednú realizáciu
posudzovania vplyvov na životné prostredie (vrátane cezhraničných vplyvov) v súlade so
zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby bola zabezpečená komplexnosť
posudzovania, optimalizácia zvolených riešení a ich lokalizácie, výber environmentálne
prijateľných technológií, optimálna časová a vecná následnosť jednotlivých realizačných krokov,
ako aj vyváženosť environmentálnych, sociálnych a ekonomických aspektov realizovaných
projektov s ohľadom na strategické ciele koncepcie.
V zmysle požiadavky Maďarskej republiky, v rámci jednotlivých projektov zabezpečiť
posudzovanie vplyvov na životné prostredie Maďarskej republiky s osobitným dôrazom na
chránené územia, hraničné toky a toky prechádzajúce slovensko-maďarskou hranicou.
- Podmienky prípravy, realizácie a monitoringu jednotlivých projektov, u ktorých sa preukážu
možné cezhraničné vplyvy na životné prostredie, začleniť do mechanizmu konzultácií s dotknutou
stranou, a to v rámci riadnych zasadnutí komisií pre hraničné vody.
Pri hodnotení vplyvov na prírodu a krajinu (a stanovovaní limitov ochrany prírody a krajiny)
vychádzať z aktuálneho stavu lokality ovplyvnenej výstavbou, podloženého výsledkami
relevantných prieskumov.
Pri posudzovaní jednotlivých zámerov a projektov popri negatívnych vplyvoch zohľadňovať aj
pozitívne vplyvy MVE (6. časť koncepcie) a zachovanie princípov trvalo udržateľného rozvoja.
Zdôrazňujeme, že samotný cieľ koncepcie, rozvoj využívania hydroenergetického potenciálu
vodných tokov na výrobu elektrickej energie, je globálnym, dlhodobým synergickým opatrením
na znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie a zdravie, pretože predstavuje
environmentálne najprijateľnejší spôsob získavania elektrickej energie.
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Pri posudzovaní jednotlivých zámerov a projektov zohľadňovať všetky limity s oporou v
právnych predpisoch, preukazovať oprávnenosť požiadaviek (napr. citáciou zákona, výsledkami
prieskumov, výskumov, expertíz).
V prípade, že navrhovaná činnosť zasahuje, alebo môže mať významný vplyv na súvislú európsku
sústavu chránených území Natura 2000, územia európskeho významu (mokrade medzinárodného
významu - ramsarské lokality, lokality svetového prírodného dedičstva UNESCO, lokality s
udeleným Európskym diplomom a biosférické rezervácie) alebo chránené vtáčie územia,
posudzuje sa podľa zákona č. 24/2006 Z. z. aj v prípade, že v zmysle tohto zákona nepodlieha
povinnému hodnoteniu ani zisťovaciemu konaniu.
MVE prednostne umiestňovať mimo chránených území, najmä území NATURA 2000, a na
jestvujúcich vodohospodárskych stavbách a bariérach vodných tokov s podmienkou ich
spriechodnenia pre migrujúce druhy rýb.
Prípadné zásahy do biotopov európskeho a národného významu a do území Natura 2000 riešiť v
súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
Zasahovať do biotopov európskeho a národného významu je možné len so súhlasom a za
podmienok stanovených vecne a miestne príslušným orgánom štatnej správy SR.
Pri umiestňovaní nových vodných diel v chránených územiach dodržať rozhodnutia, ktorými boli
tieto územia vyhlásené.
Posúdiť vplyv stavby na vodné hospodárstvo a celkovú vodohospodársku bilanciu v dotknutom
území so zreteľom na závlahy poľnohospodárskej pôdy, ďalšie pôdohospodárske aktivity a
pôdohospodárske objekty.
Posúdiť možnosti ovplyvnenia kvality vody určenej na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy,
ovplyvnenie hladiny podzemných vôd v priľahlej krajine s osobitným dôrazom na vodné pomery
v poľnohospodárskej pôde a nadväzný vplyv na štátne hydromelioračné stavby a ich funkčnosť,
vplyv navrhovaných stavieb na stabilitu dotknutého riečneho koryta, podmienky protipovodňovej
ochrany priľahlého územia s osobitným dôrazom na ochranu poľnohospodárskej a lesnej pôdy.


Zohľadniť existenciu rybárskych revírov.



Zohľadniť existenciu plavby na vodnom toku.



Zohľadniť záber poľnohospodárskej a lesnej pôdy.

Bez relevantných prieskumov a kompetentných stanovísk, MVE neumiestňovať do území s
významnými geodynamickými javmi a geofaktormi (zosuvy, seizmicita, staré záťaže, znečistené
povrchové a podzemné vody a horninové prostredie a pod.), krajinársky chránených a pamiatkovo
významných území, do ochranných pásiem nadzemných a podzemných inžinierskych sietí a
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produktovodov, vodárensky chránených území a ochranných pásiem minerálnych a liečivých vôd
a prírodných liečivých zdrojov, ochranných pásiem pozemných leteckých zariadení v rádiovom
tieni technických zariadení, do blízkosti jednotlivých prvkov ÚSES, do okolia turistických centier,
do okolia železníc, diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. a II. triedy, lesných komplexov, do oblasti
lazov, tichých zón v otvorenej krajine, do okolia letísk a ich ochranných pásiem, priestorov
určených na plnenie úloh ozbrojených síl, kúpeľných miest a kúpeľných území, na pôdy s BPEJ
bez súhlasu vyňatia z pôdneho fondu.
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Hlavné kritériá posudzovania a hodnotenia


Pri posudzovaní jednotlivých zámerov a projektov výstavby MVE a hodnotení ich
predpokladaných vplyvov je potrebné posúdiť hlavne nasledujúce kritériá:



prínos z hľadiska naplnenia strategických cieľov koncepcie a záväzkov SR voči EÚ, a to v
oblasti zvyšovania výroby elektrickej energie v MVE, využívania OZE, diverzifikácie
energetických zdrojov a energetickej bezpečnosti SR,



vplyv na sústavu chránených území Natura 2000,



globálny environmentálny a celospoločenský prínos,



výrobná kapacita a efektívnosť využitia hydroenergetického potenciálu predmetnej
lokality,



úroveň technologického vybavenia (aj vo vzťahu k životnému prostrediu), prevádzková
bezpečnosť stavby,



zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity riek a habitatov,



vplyv na odtokové pomery v dotknutom území, hladinu podzemných vôd, ľadový režim



protipovodňová ochrana,



vplyv na jestvujúce stavby, objekty, iné technicky a hydroenergeticky využiteľné lokality,



eliminácia hydromorfologických vplyvov,



vplyv na laterálnu spojitosť mokradí/inundácií s tokom,



vplyv na ekologickú stabilitu územia,



zachovanie biologickej rozmanitosti,



technické, odborné a finančné zabezpečenie investičného zámeru.

Usmernenie pre investora MVE
Okrem rešpektovania všeobecných zásad a hlavných kritérií posudzovania a hodnotenia,
uvedených v tomto usmernení, sa od investora MVE požaduje splnenie nasledujúcich podmienok:


možnosti umiestnenia MVE v konkrétnej lokalite (za účelom zohľadnenia miestnych
pomerov, oprávnených záujmov a obmedzujúcich limitov pre umiestnenie MVE)
zvažovať v spolupráci so správcom vodného toku a s miestne a vecne príslušným
orgánom štátnej správy pre ochranu prírody a krajiny, prípadne si zadovážiť ich predbežné
stanovisko,



k spracovanému investičnému zámeru si zadovážiť oficiálne stanovisko správcu vodného
toku,



pri výbere lokalít overiť možnosti a podmienky pripojenia MVE do elektrifikačnej siete,



v nepreskúmaných lokalitách (za účelom zistenia aktuálneho stavu zložiek prírodného
prostredia, fauny a flóry, ovplyvňovaných budúcou výstavbou) realizovať potrebné
prieskumy v súlade s požiadavkami orgánov štátnej správy pre ochranu prírody a krajiny,



zabezpečiť ichtyologický prieskum, ak sa nerealizoval v posledných troch rokoch,



výsledky prieskumov premietnuť do opatrení navrhovaných na elimináciu a kompenzáciu
negatívnych vplyvov stavby na životné prostredie, prírodu a krajinu,
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navrhované opatrenia premietnuť do zámeru stavby, projektovej dokumentácie a nadväzne
ich realizovať,



vo všetkých fázach stavby rešpektovať oprávnené záujmy ostatných užívateľov vodného
toku, realizáciou stavby neobmedziť technické parametre a energetickú využiteľnosť
ďalších lokalít navrhovaných pre umiestnenie MVE,



efektívne využiť hydroenergetické a ďalšie technické parametre danej lokality,



nenarušiť jestvujúci systém protipovodňovej ochrany a zabezpečiť bezpečné prevedenie
povodňových prietokov,



realizáciou stavby nenarušiť splavnosť vodných ciest,



v súvislosti so zadržiavaním vody v krajine a spomalením jej odtoku posúdiť vplyvy na
disponibilné zdroje povrchovej vody pre závlahy.



predpokladané negatívne vplyvy eliminovať, minimalizovať a kompenzovať účinnými
opatreniami,



realizovať opatrenia na ochranu kvality povrchových aj podzemných vôd,



minimalizovať zásah do koryta pod a nad umiestnením riečneho stupňa, zabezpečiť
stabilitu dotknutého koryta toku, zabrániť zvýšeniu sedimentačnej, resp. eróznej činnosti,
minimalizovať negatívne vplyvy na odtokové pomery, zmenu hladiny a režim
podzemných vôd, ľadový režim a režim splavenín,



u prietokových MVE vybudovať trvalo priechodný rybovod odsúhlasený ichtyológom,
hydrobiológom alebo nimi poverenou osobou,



u všetkých MVE zabezpečiť minimálny biologický prietok pod vodnou stavbou, u
derivačných tiež v pôvodnom koryte toku,



zohľadniť vplyvy globálneho oteplovania a zmien klímy,



v súvislosti so zadržiavaním vody v krajine a spomalením jej odtoku posúdiť vplyvy na
disponibilné zdroje povrchovej vody pre závlahy,



podrobne spracovať oblasť záberu poľnohospodárskej a lesnej pôdy, zhodnotiť
kvantitatívnu aj kvalitatívnu stránku potenciálne odňatého poľnohospodárskeho a lesného
pôdneho fondu zabratého pre výstavbu,



v zámere stavby a projektovej dokumentácii deklarovať zohľadnenie hodnotiacich kritérií
tohto usmernenia a požiadaviek povoľujúcich orgánov,



vo všetkých fázach stavby plniť podmienky a požiadavky povoľujúcich orgánov štátnej
správy,



viesť havarijný plán na odstránenie stavov ohrozujúcich bezpečnosť stavby a životné
prostredie,



viesť a uchovávať evidenčné listy stavby v súlade s požiadavkami povoľujúcich orgánov
štátnej správy, odovzdávať požadované údaje pre účely evidencie v programe
monitorovania MŽP SR,



vykonávať monitoring negatívnych vplyvov na životné prostredie, evidovať a uchovávať
výsledky v súlade s požiadavkami povoľujúcich orgánov štátnej správy,



vyhodnocovať výsledky monitoringu v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a výstupy odovzdávať v súlade s požiadavkami povoľujúcich orgánov štátnej
správy,
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deklarovať technické, odborné a finančné zabezpečenie investičného zámeru,



začať územné konanie pre stavbu MVE najneskôr do dvoch rokov od pridelenia profilu
vodného toku na realizáciu MVE, pričom uvedené obdobie zahŕňa prípravu EIA a
projektovú dokumentáciu pre územné konanie a začať realizáciu stavby MVE najneskôr
do šiestich mesiacov od vydania stavebného povlenia pre MVE.

Usmernenie pre orgány štátnej správy ŽP
Okrem rešpektovania všeobecných zásad a hlavných kritérií posudzovania a hodnotenia,
uvedených v tomto usmernení, sa od miestne a vecne príslušných orgánov štátnej správy ŽP
požaduje:


spolupracovať s potencionálnymi investormi pri výbere konkrétnych lokalít pre
umiestnenie MVE za účelom zohľadnenia obmedzujúcich limitov z hľadiska ochrany
prírody a krajiny,



záväzné podmienky z procesov posudzovania a povoľovania navrhovaných činností
uvádzať v územnom i vodoprávnom, resp. stavebnom povolení,



viesť a uchovávať eviedenciu vydaných povolení a záväzných stanovísk; výstupy z
evidencie ododvzdávať v súlade s pokynmi nadriadeného orgánu



viesť a uchovávať evidenciu požiadaviek na výkon monitoringu vplyvov na životné
prostredie, uplatnených v rozhodnutiach o povolení stavby (v členení podľa jednotlivých
MVE); od investora vyžadovať odovzdávanie výsledkov monitoringu spolu s ich
vyhodnotením v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; výsledky
monitoringu s vyhodnotením priebežne dopĺňať do evidencie; výstupy z evidencie
odovzdávať v súlade s pokynmi nadriadeného orgánu.

Usmernenie pre správcu toku
Správca toku plní úlohu správcu majetku štátu zvereného do jeho pôsobnosti, s ktorým nakladá v
súlade s právnymi predpismi, pričom zabezpečuje tiež jeho prenájom. Vyjadruje sa k investičným
zámerom výstavby MVE v lokalitách vo svojej pôsobnosti, a to na základe písomnej žiadosti
žiadateľa. Pri posudzovaní zámerov zohľadňuje miestne pomery, oprávnené záujmy dotknutých
subjektov a iné obmedzujúce limity pre umiestnenie MVE, ktoré sa k predmetným lokalitám
viažu. Vystupuje ako priamy účastník územného, vodoprávneho a stavebného konania.
Ďalej sa, okrem rešpektovania všeobecných zásad a hlavných kritérií posudzovania a hodnotenia
uvedených v tomto usmernení, od správcu toku požaduje:


spolupracovať s potencionálnymi investormi pri zvažovaní možností umiestnenia MVE

v konkrétnej lokalite za účelom zohľadnenia miestnych pomerov, oprávnených záujmov
a obmedzujúcich limitov pre umiestnenie MVE,


pri uzatváraní zmluvy o nájme profilu vodného toku zohľadňovať dodržiavanie
ustanovených lehôt na začatie územného konania pre stavbu MVE a na začatie realizácie
stavby MVE tak, ako je uvedené v usmernení pre investora MVE.

Správca vodného toku môže:


2007
2013

doplniť zoznam lokalít pre MVE do 0,1 MW inštalovaného výkonu na základe
predloženého návrhu, a to v súčinnosti so správcom databázy; po posúdení miestnych
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podmienok, ekologických a vodohospodárskych vplyvov môže lokalitu do zoznamu
doplniť alebo doplnenie lokality zamietnuť,


doplniť zoznam lokalít pre situovanie MVE je možné aj o existujúce priečne stavby na
vodnom toku, ktoré nie sú perspektívne určené na zrušenie, a to v súlade s vyššie
uvedeným postupom pre MVE do 0,1 MW inštalovaného výkonu.

Príloha č.8
Súhrnná tabuľka prieskumu záujmového územia Spoločný región SR
Katastrálne územie Tok

Prietok Q355p

Hrubý
spád

Odhad
výkonu

m3s-1

m

kW

nestanovený

0,5

hlavná cesta Moravský
nevhodný
nestanovený Svätý Ján – Veľké Leváre
nevhodný
nevhodný

Lokalita posudzovania

Stručné
zhodnoteni

Moravský Svätý Ján

Lakšársky potok

Moravský Svätý Ján

Malolevársky
kanál

nestanovený

0,5

na hranici katastrov
smerom na Moravský
nestanovený Svätý Ján

Sekule

Malolevársky
kanál

nestanovený

0,5

na hranici katastrov
nestanovený smerom na Sekule

Sekule

Sekulský náhon

nestanovený

0,5

nestanovený katastrálne územie Sekule nevhodný

Borský Svätý Jur

Vodná nádrž
Studená voda II

0,01

3

nestanovený výpust z vodnej nádrže

Borský Svätý Jur

Vodná nádrž
Dolná Studená
voda

0,01

3

nestanovený výpust z vodnej nádrže
nevhodný

0,5

na ceste pod Tomkami,
odbočka na Lakšársku
nestanovený Novú Ves

nevhodný

0,5

hranica katastrov
Lakšárska Nová Ves
nestanovený a Borský Mikuláš

nevhodný

0,5

na ceste z Borského
Mikuláša do Bílkových
nestanovený Humeniec

nevhodný

0,5

južne od obce Bílkove
Humence smerom na
nestanovený západ

Borský Svätý Jur

Lakšársky potok

Lakšárska Nová Ves Petrov kanál

Borský Mikuláš

Bílkove Humence

2007
2013

Tok bez mena

Rudava
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nevhodný
nevhodný

0,002

nestanovený

nestanovený

nestanovený

EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

0,005

2

0,1

na ceste Borský Mikuláš
– Šaštín stráže

nevhodný

Stráže nad Myjavou,
Šaštín
Stará Myjava

0,04

3

0,6

južne od obce Stráže nad
Myjavou

nevhodný

Stráže nad Myjavou,
Šaštín
Myjava

2,64

4

64

južne od obce Stráže nad
Myjavou

vhodný

Stráže nad Myjavou

Bzovec

nestanovený

0,5

katastrálne územia Stráže
nestanovený nad Myjavou

nevhodný

Čáry

Čárska kopánka

nestanovený

1

nestanovený južne od obce Čáry

nevhodný

Čáry

Smolinský potok

0,015

1

pred obcou Čáry v smere
nestanovený od Šaštína

nevhodný

Kúty

Čársky potok

0,002

2

mostík za dialnicou
nestanovený Bratislava - Brno

nevhodný

Kúty

kanál Kúty Brodské

0,1

1

vedľajšia cesta na Osičie
nestanovený z Kútov na juhozápad

nevhodný

Kuklov

Kuklovský náhon

nestanovený

4

neďaleko Kuklovského
nestanovený profilu

nevhodný

Kuklov

Myjava

2,64

4

65

Kuklovský profil

vhodný

Stráže nad Myjavou,
Šaštín
Myjava

2,64

4

65

Šaštínsky profil

nevhodný

Borský Mikuláš

Ságeľský potok

vhodný

Stráže nad Myjavou

Čárska kopánka

0,005

3

pri Šaštínskom profile
smerom na Stráže nad
nestanovený Myjavou

Štefanov

Štefanovský potok

0,015

2

0,15

v blízkosti Štefanova

nevhodný
nevhodný

Štefanov

Stará Myjava

0,4

1

v katastrálnom území
Štefanov, smerom na
nestanovený Štefanov Božkovci

Dojč

Bištava

0,01

2

hlavná cesta Štefanov nestanovený Dojč

nevhodný

Dojč

Dolinský potok

nestanovený

3

nestanovený severne od obce Dojč

nevhodný

na ceste Dojč – Šajdíkove
Humence, v lokalite Nový vhodný
Mlyn

Šajdíkove Humence

Myjava

2

3

42

Šajdíkove Humence

Hrušovský potok

0,005

1

v blízkosti Šajdíkových
nestanovený Humeniec

Dojč

Vodná nádrž
Koválov

0,01

5

0,25

Koválov

Koválovský potok

0,002

2

nestanovený Koválov (stred obce)

nevhodný

Rybky

Pasecký potok

0,01

2

0,1

nevhodný

Hlboké

Bahniansky potok

0,005

2

nestanovený blízko lokality Hlovek

nevhodný

Hlboké

Vodná nádrž
Hlbocký Dvor

0,002

3

Vodná nádrž Hlbocký
nestanovený Dvor

nevhodný

Hlboké

Surovinský potok

0,001

1

nestanovený v blízkosti obce Hlboké

nevhodný

Rovensko

potoky miestneho
významu

0,003

3

nestanovený centrum obce Rovensko

Rohov

Bôrik

nestanovený

1

nestanovený Rohov

2007
2013
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Hrádza vodnej nádrže
Koválov
obec Rybky

nevhodný
nevhodný

nevhodný
nevhodný

Rohov

Rohovský potok

0,001

1

nestanovený cetrum obce Rohov

Rohov

Pasecký potok

0,02

1

0,1

Častkov

Chvojnica

nestanovený

katastrálne územie
nestanovený nestanovený Častkov

nevhodný

Častkov

Častkovský potok

0,002

1

nestanovený obec Častkov

nevhodný

Sobotište

Teplica

0,6

3

12

obec Sobotište (profil
Sobotište)

vhodný

Podbranč

Myjava

0,45

3

6,75

lokalita Horná Dolina

nevhodný

Podbranč

miestny prítok
Myjavy

0,1

1

0,5

lokalita Varsíkovci

pri futbalovom ihrisku v
Rohove

nevhodný
nevhodný

nevhodný

Pozn. 1: dôvod zhodnotenia vhodný/nevhodný je uvedený v kapitole 2.1.1 Zmapovanie potenciálu využiteľného na malé vodné ele
SR v popisoch prislúchajúcich toku/lokalite

Pozn. 2: vhodné toky sú Myjava, Teplica

2007
2013
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Príloha č.9

Súhrnná tabuľka prieskumu záujmového územia Spoločný región ČR
Prietok Q355p

Hrubý spád

Odhad
výkonu

m3s-1

m

kW

sútok miestnych tokov

0,005

2

Křetín

sútok Petrůvky
a miestneho prítoku

0,01

Křetín

potok Žleby

0,01

Křetín

náhon vyústený do
Křetínky

Katastrálne
územie

Tok

Petrov

Křetín

Křetínka

0,02

Lokalita
posudzovania

Stručné
zhodnotenie

nestanovený

obec Petrov

nevhodný

3

0,15

pod obcou Petrov

2

0,1

na západ od stredu
obce Křetín

nevhodný
nevhodný

0,2

obec Křetín na,
zákrute smerom na
Dolní Poříčí

vhodný

5,4

obec Křetín na,
zákrute smerom na
Dolní Poříčí

nevhodný

2

0,3

3

nevhodný

Křetín

miestny prítok Křetínky

0,002

2

nestanovený

obec Křetín, na
zákrute smerom na
Dolní Poříčí

Křetín

vodná nádrž Žleby

nestanovený

2

nestanovený

vodná nádrž Žleby,
vyústenie

nevhodný

nevhodný

0,15

vodná nádrž
Křetínské dírky,
horná nádrž,
vyústenie

nevhodný

nestanovený

vodná nádrž
Křetínské dírky,
dolná nádrž,
vyústenie

vhodný

vodná nádrž Křetínské
dírky

Křetín

vodná nádrž Křetínské
dírky

Křetín

0,005

5

0,003

4

Křetín,
Prostřední
Poříčí (hranica) Křetínka

0,3

1,5

2,5

hranica katastrov
Křetín a Prostřední
Poříčí

Prostřední
Poříčí

0,3

1,5

2,5

centrum obce
Sřední Poříčí, hať

vhodný

nevhodný

Křetínka

Prostřední
Poříčí

miestny tok

0,0005

0,5

nestanovený

tok pretínajúci
miestnu
komunikáciu
smerom na Horní
Poříčí

Horní Poříčí

Křetínka

0,2

2

2,4

obec Horní Poříčí

vhodný

Horní Poříčí

jazierka v obci Horní
Poříčí

nestanovený

2

nestanovený

jazierka v obci
Horní Poříčí

nevhodný

Vranová

Bohůňovka

nestanovený

1

nestanovený

južne od obce
Vranová

nevhodný

nestanovený

vodné nádrže
juhovýchodne od
obce Roubanina

nevhodný

Roubanina

vodné nádrže
juhovýchodne od obce
Roubanina

2007
2013
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Roubanina

miestny tok v obci

Roubanina

Závadilka

0,0005

2

0,002

2

nestanovený

obec Roubanina

nevhodný
nevhodný

nestanovený

miestna
komunikácia
Roubanina – Horní
Smržov

nevhodný

Horní Smržov

miestny tok v obci

0,0005

0,5

nestanovený

sútok miestnych
tokov v obci Horní
Smržov

Horní Smržov

jazierko pri miestnom
družstve

nestanovený

nestanovený

nestanovený

jazierko pri
miestnom družstve

nevhodný

Deštná

Závadilka

0,005

2

nestanovený

obec Deštná

nevhodný

Deštná

Závadilka

0,005

2

nestanovený

juhozápadne od
obce Deštná

nevhodný

Letovice –
Dolní Smržov

Závadilka

0,005

3

nestanovený

obec Dolní Smržov

Stvolová

Svitava

0,45

3

10,8

obec Stvolová

Stvolová

náhon vyústený do toku
Svitava

nestanovený

nestanovený

nestanovený

obec Stvolová

Stvolová

súkromné vodné nádrže

nestanovený

nestanovený

nestanovený

obec Vlkov

nevhodný
vhodný

5,4

obec Skrchov,
neďaleko
spoločnosti Barvy
a laky Teluria, s.r.o

Skrchov

Svitava 1

0,3

3

nevhodný
vhodný
....

Skrchov

Svitava 2

0,2

3

3,6

obec Skrchov,
vhodný
spoločnosť Barvy
a laky Teluria, s.r.o.

Skrchov

jazierko Skrchov

nestanovený

nestanovený

nestanovený

obec Skrchov

nevhodný

Míchov

Semič

0,05

2

0,6

južne od obce
Semič

nevhodný

Míchov

Míchovický rybník

nestanovený

nestanovený

nestanovený

Míchovický rybník

nevhodný

Vísky

nádrž v obci Vísky

nestanovený

nestanovený

nestanovený

obec Vísky

nevhodný

Pamětice

Sudický potok

0,002

2

nestanovený

juhovýchodne od
obce Pamětice

nevhodný

Vanovice

Semič

0,002

1,5

nestanovený

obec Vanovice

nevhodný

Vanovice

vodná nádrž vo
Vánoviciach

0,002

1,5

nestanovený

obec Vanovice

Borotín

rybolovná nádrž
/Borotínsky potok

0,001

2

nestanovený

západne od obce
Borotín

nevhodný

Borotín

vodná nádrž pod zámkom

nestanovený

nestanovený

nestanovený

obec Borotín

nevhodný

Borotín

horná vodná nádrž

0,001

nestanovený

nestanovený

obec Borotín

nevhodný

nevhodný

Veľké
Opatovice

Jevička

nestanovený

3

nestanovený

pred V.Opatovicami
smerom od
nevhodný
Skočovej Lhoty

Malá Roudka

miestny tok

nestanovený

2

nestanovený

obec Malá Roudka

nevhodný

Veľké
Opatovice -

Jevička

0,001

2

nestanovený

obec Brťov

nevhodný
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Brťov
Veľké
Opatovice –
Korbelova
Lhota

Jevička

0,001

2

nestanovený

obec Korbelova
Lhota

nevhodný

Veľké
Opatovice –
Svárov

miestny tok

0,0005

3

nestanovený

tok pretínajúci
komunikáciu Chlum nevhodný
- Svárov

Veľké
Opatovice –
Veľká Roudka

miestny tok pod obcou

0,0005

0,5

nestanovený

južne pod obcou
Veľká Roudka

nevhodný

nestanovený

južne pod obcou
Veľká Roudka,
neďaleko bývalých
kúpeľov

nevhodný

Veľké
Opatovice –
Veľká Roudka

vyvieračka

0,0005

1

nevhodný

Veľké
Opatovice

Jevička

0,1

1

0,5

obec Veľké
Opatovice, smerom
na Nový Mlýn

Cetkovice

Uhřický potok

nestanovený

nestanovený

nestanovený

severozápadne od
obce Cetkovice

nevhodný
nevhodný

nestanovený

severne od obce
Cetkovice, prvý v
poradí

nevhodný

Uhřice

miestny tok 1

0,003

3

Uhřice

miestny tok 2

0,003

3

nestanovený

severne od obce
Cetkovice, druhý v
poradí

Úsobrno

Úsobrnský potok

0,12

3

2

horná časť obce
Úsobrno

vhodný
nevhodný

0,3

obec Úsobrno,
v blízkosti sklární
Moravia

nevhodný

Úsobrno

Duranský potok

0,01

5

Úsobrno

Úsobrnský potok

0,06

1

0,35

obec Úsobrno,
v blízkosti sklární
Moravia

Uhřice

vodná nádrž Lipina

nestanovený

5

nestanovený

južne od obce
Uhřice

nevhodný

Cetkovice

Brodecký potok

0,001

1,5

nestanovený

obec Cetkovice

nevhodný

Světlá

vodná nádrž

0,001

3

nestanovený

obec Světlá

nevhodný

Šebetov

vodná nádrž

0,003

4

nestanovený

obec Šebetov, nádrž
nevhodný
za areálom zámku

Letovice

Kladrubka

0,01

1,5

nestanovený

obec Kladoruby

nevhodný

Letovice

miestny tok

0,01

1

nestanovený

západne od obce
Kochov

nevhodný

Letovice

miestny tok

0,002

4

nestanovený

juhovýchodne od
obce Babolky

nevhodný

Letovice

miestny tok

0,002

1

nestanovený

obec Slatinka, nad
vodnou nádržou

nevhodný

Letovice

Třebětínka

0,004

4

nestanovený

obec Třebětín

nevhodný
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Letovice

Kladroubka

0,015

5

0,375

prepad
z Letovického
rybníka

Letovice

Svitava / náhon

0,3

4,2

30

obec Letovice,
Starý Mlýn

vhodný

Letovice

Svitava

0,3

4

8,4

obec Letovice,
Starý Mlýn

vhodný

Letovice

Letovická priehrada

nestanovený

25

225

Letovická priehrada
vhodný
(Křetínka), MVE

Letovice

Křetínka

0,7

3

14,5

obec Letovice

vhodný

Letovice

Svitava

0,6

3

14,4

obec Letovice,
centrum

vhodný

Letovice

sútok Svitavy a Kretínky

1,3

3

31

juh obce Letovice

vhodný

nevhodný

Príloha č.10
Katastrálne územie: Tok:
Profil:
Stráže nad Myjavou,
Šaštín, profil Šaštín Stráže

Kuklov, profil Kuklov

Šajdíkove Humence,
lokalita Nový Mlyn

Myjava

Myjava

Myjava

Sobotište, profil Sobotište Teplica
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Minimálny
výkon:

65 kW

65 kW

42 kW

12 kW

Obmedzenie:
Profil áno. Eko profil nie. Tok je na výstavbu malej
vodnej elektrárne nevhodný, vzhľadom na
nesúhlas Štátnej ochrany prírody SR. V blízkosti
je rozvodná sieť.

Profil áno. Eko profil nie. Tok je na výstavbu malej
vodnej elektrárne nevhodný, vzhľadom na
nesúhlas Štátnej ochrany prírody SR. V blízkosti
sa nachádza aj vedenie VN.

Profil nie. Eko profil nie. Profil sa v súčasnosti
využíva. Tok je na výstavbu malej vodnej
elektrárne vhodný, treba však požiadať správcu
toku o pridelenie profilu.. V blízkosti sa nachádza
aj vedenie VN.

Profil áno. Eko profil áno. Profil sa v súčasnosti
využíva. Tok je na výstavbu malej vodnej
elektrárne vhodný.
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Podbranč, lokalita Horná
Dolina

Myjava

6,75 kW

Profil nie. Eko profil nie. Tok v katastri je pre
vysoký stupeň ochrany prírody na výstavbu
malej vodnej elektrárne nevhodný.

Tab.1: Vybrané lokality vhodné na výstavbu MVE z energetického hľadiska.
Vysvetlivky:
Profil – všeobecné označenie lokality na vodnom toku, napr. v problematike MVE označuje lokality
s príslušnými vlastnosťami toku

Profil áno - Profil je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým potenciálom,
uvedených v prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030.

Profil nie - Profil nie je zaradený do databázy lokalít s technicky využiteľným hydroenergetickým
potenciálom, uvedených v prílohe č. 2 koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do
roku 2030.

Eko profil áno – súhlas ŠOP SR, SRZ, profily, kde je realizácia MVE z hľadiska ochrany prírody možná
Eko profil nie – nesúhlas ŠOP SR, SRZ, profily, kde je realizácia MVE z hľadiska ochrany prírody nemožná
ŠOP SR – Štátna ochrany prírody SR
SRZ – Slovenský rybársky zväz

Príloha č.11
Katastrálne územie: Tok:

Minimálny
výkon:

Obmedzenie:

Křetín

Křetínka

5,4 kW

V blízkosti Evropsky významná lokalita
3086 Křetín – zámek. Vlastnícke vzťahy.

Křetín, Prostřední
Poříčí (hranica k.ú.)

Křetínka

2,5 kW

V blízkosti Evropsky významná lokalita
3086 Křetín – zámek. Vlastnícke vzťahy.

Prostřední Poříčí

Křetínka

2,5 kW

V minulosti sa v obci na mieste obecného
úradu nachádzal mlyn, náhon je už však
nefunkčný. Centrum obce. Možné protesty
občanov a samosprávy. Vlastnícke vzťahy.

Horní Poříčí

Křetínka

2,4 kW

Vlastnícke vzťahy.

Stvolová

Svitava

6,3 kW

Vlastnícke vzťahy.

Skrchov

Svitava1

5,4 kW

Tok Svitava sa v lokalite rozdeľuje na dve
ramená, čo by mohla byť výhoda
s ohľadom na ochranu prírody.
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Skrchov

Svitava2

3,2 kW

Doporučená je vlastná spotreba v
spoločnosti Barvy a laky Teluria, s.r.o.. Tok
Svitava sa v lokalite rozdeľuje na dve
ramená.

Letovice

sútok
Svitavy a
Kretínky

31 kW

Přírodní památka Park Letovice. Možné
protesty občanov a samosprávy. Vlastnícke
vzťahy.

Tab.1: Vybrané lokality vhodné na výstavbu MVE z energetického hľadiska.

Príloha č.12
Profil

Inštalovaný
výkon
( kW )

Odhad ročnej tržby Odhadované
náklady na
výstavbu MVE

Návratnosť
( rok )

Údaj o výkone prevzatý z „Koncepcia využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR
do roku 2030“.
Šaštín Stráže

70

36 450,- €/rok

560 000,- €

15,4

27 560,- €/rok

520 000,- €

18,9

59 290,- €/rok

928 000,- €

15,6

Poloha: 48° 38' 41.9" N 17° 7' 4.4" E
Kuklov

65

Poloha: 48° 38' 27.9" N 17° 2' 24.2" E
Sobotište

116

Poloha: 48° 43' 54.2" N 17° 24' 21.9" E
Údaj o výkone prevzatý z prieskumu záujmového územia, zodpovedajúci prietoku Q355P.
Jednotarifné pásmo
Prostřední Poříčí

2,5

29 998,- Kč/rok

500 000 Kč

16,7

37 485,- Kč/rok

640 000 Kč

17,1

374 850,- Kč/rok

6 200 000 Kč

16,5

Poloha: 49° 34' 18.5" N 16° 29' 48.1" E
Telúria

3,2

Poloha: 49° 34' 42.0" N 16° 33' 2.4" E
sútok Svitavy a Křetínky

31

Poloha: 49° 32' 7.4" N 16° 34' 42.3" E
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Usobrno

2

24 990,- Kč/rok

250 000 Kč

16

Poloha: 49° 35' 58.1" N 16° 45' 41.8" E
Tab.1: Kvalifikovaný výpočet minimálních ročných tržieb, nákladov na výstavbu MVE a
návratnosti investície výstavby MVE v navrhovaných profiloch (náklady na výstavbu 1 kW
inštalovaného výkonu 8 000 € resp. 200 000 Kč)
Umiestnenie navrhnutých profilov třeba chápať orientačne, nakoľko záujmy
prípadných investorov a najmä vlastníkov priľahlých pozemkov nemusia korešpondovať
s umiestnením technológie v posudzovanej lokalite. Je vhodné potom posunúť umiestnenie
investície na toku tak, že sa nová lokalita svojimi vlastnosťami približuje posudzovanej, t.j.
medzi posudzovanou lokalitou a novou lokalitou neexistuje prítok ani odtok do
posudzovaného toku.

Obr.1: Umiestnenie SR profilov vhodných na výstavbu MVE z ekonomického hľadiska,
1 – profil Kuklov, 2 – Šaštínsky profil, 3 – profil Sobotište (mapa.zoznam.sk).
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Obr.2: Umiestnenie ČR profilov vhodných na výstavbu MVE z ekonomického hľadiska
1 – profil Prostřední Poříčí, 2 – profil Telúria, 3 – sútok Svitavy a Křetínky, 4 – profil
Usobrno (mapa.zoznam.sk).
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